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باهرإلامجعم
؟باهرإلاومالسإلانيبةقالعكانهله
لوليأتاريجفتذنم،ةعاسلاتالكشمنمةدحاوتتابةلأسملاهذه

ةيلمعلكعم،دّدجتيواهلوحشاقنلامدتحيانهنم.2001ماعيكريمألا
اماذه.يملاعلاويمالسإلاماعلايأرلامدصتةيداهجةوزغوأةيباهرإ

رهشيفسيراببلقيفتامجهللودبيايلراشةفيحصضّرعتدعبلصح
.2015مرصنملايناثلانوناك

ددرتياهيفو،يـباهرإلاطاشنلالوحتاباتكلانمضيفلااذهانهنم
تاكرحلابناجنمتاحلطصملاوءامسألانمهعارتخاوأهتحنّمتام
،هللاراصنأ،هللابزح،شعاد،ةرصنلا،ةدعاقلالثمةيمالسإلاتامظنملاو
نم،هؤايحإوهتداعتساّمتاموأ...مارحوكوب،يمالسإلابابشلا،تاكرحلا
ٍناعمباهضقنوأاهنيولتواهميوعتىرجيتلاتادرفملانم،يمالسإلاثارتلا

،ىوتفلا،حاكنلاداهج،داهجلا،ةعيرشلا،مامإلا،ةفيلخلالثم،ةديدجتالالدو
نييبرغلابناجنمهبيكرتوأهبيرعتىرجامعًالضفاذه؛عقربلا،بابلجلا
،مالسإلاهرك،ةيداهجلا،ةيفلسلا،ةيمالسإلالثمتاحلطصمنممهسفنأ
.مالسإلانمفوخلا

لوانتتيتلاتاباطخلاهبلفحتباهرإللمجعمءازإنحناذكهو
مجعمهنإ.اهراشتناواهتّوقواهئوشنرارسأىلعفوقولل،سردلابةرهاظلا

هّنشتيذلايربربلاوزغللرخآلاهجولالكشييكل،ملاعلاتاغلوزغييـبرع
،يركسعويوغل،جودزموزغنمهعنشأاموهسأبأامف.ةيباهرإلاتامظنملا
.ةثيدحلاةراضحلل

ةكبرملااهتلئسأحرطتةكئاشوةدقعمةيضقءازإنحن،لاحيأيف
تابراقملافلتختاذلو.نيملسمريغونيملسم،نييبرغوًابرععيمجلاىلع
مهفوقئاقحلافييزتنيب،باجيإلاويفنلانيب،ءارآلابراضتتواهنأشب
.فشاكلاليلحتلاوحدافلاطيسبتلانيب،عئاقولا

يفنلالهأ
نيدلانيبةلصكانهنوكتنأنوفنينيملسملارثكأنأظحالملا

.شحافلافنعلانمةيداهجلاتامظنملاهمسابهبكترتامنيبويمالسإلا
حدتميوحماستلابفصتينيدمالسإلانأوهناهذألايفرقتسملايأرلاف
.طسوتلاولادتعالا



.ةاعدوءاملعنماهلهأناسلىلعةينيدلاةسسؤملاهدكؤتاماذه
ٌسانأ،نيملسملاهيفيراجياماذهلب.يداعلاملسملاهبنمؤياماذهو
وأ،ةلماجملاليبسىلعامإ،نويحيسملامهنمّصخألابو،نيملسملاريغنم
نعًاعافد،ةعجرلاطخنوظفحي،مالسإلانعباهرإلاةمهتمهعفدبمهنأل
ةمظنأىلإيـباهرإلاطاشنلانوّدرييأرلااذهباحصأو.مهدئاقعومهتانايد
نكلو.جراخلانمىربكلالودلالّخدتىلإوأ،لخادلايفداسفلاودادبتسالا

يكلً،ارامدوًءامد،ةفعاضمةروصبهلعفلعفيهنعنوماعتيوهنوفنيام
.نوبسحيالثيحنممهمدصيومهئجافي

نينتلاومطوطلا
ةقالعلانايبتل،هاجتالاسكعبريسلاوه،ةيتآلالوصفلايفهتلواحام

:نيهجونمباهرإلاومالسإلانيبةيوينبلا
هفصوبمالسإلاف.نيموهفملانيبةيقطنمةقالعّةمثيركفلاىوتسملاىلع

ةقلطملاةقيقحلابقطنيسّدقمباتكباحصأمهنأبهعابتأنمؤيًانيد
اذهلثملآمنأل،فنعلاوفّرطتلاوبّصعتلاجاتنإلردصموه،ةيئاهنلاو
،يأرلاىلعرمألابيلغتبريكفتلاةيرحعمقوه،يئاهنلاوقلغملاداقتعالا

ىوتسملاىلعرخآللءاصقإلاليبسىلع،ريفكتلاوةنادإلاةغلبلاغتشالاو
هلهأيعّدييرذجيلوصأعورشملكلآموهاذهو.يدسجلاوأيزمرلا
يدادبتسإيلومشقطنمبوأيسدقيداحألقعبنورّكفيو،ةقيقحلاراكتحا
.يئامغديتوبثجهنمبوأ

نأل،مالسإلاوباهرإلانيبةيعيبطةقالعّةمثيعمتجملاىوتسملاىلع
يتلاةنضاحلاةئيبلا،ةيناوخالاهتايعمجوهتاسسؤمب،لِّكشييمالسإلاعمتجملا
مالسإلادوعصلةرمثوهباهرإلافىنعملااذهب.يـباهرإلاطاشنلااهيفكرحتي
تاشاشلااّولتحانيذلاهموجنوهتاعدوهبازحأب،حرسملاىلعيسايسلا

فقثملاوّملعملاولهأللةدئاعلاتاطلسلايقاباوعلتباامردقب،تاحاسلاو
.يسايسلاوّيطرشلاوّيـباقنلاو

دلوملاينيدلارذجلااذهقوفزفقننأةنهادملاوأةجاذسلانمو
نوكينعأ،ةيباهرإلاوةيرذجلا،ةيداهجلاتاميظنتلاهسرامتامكفنعلل
حيحصلاريسفتلاو،دحاوباتكلاو،دحاوقحلاودحاوهللانأبدقتعيملسملا

اذهىلعركفينمو.ةدحاوةيجانلاةقرفلاو،دحاويلوصألامالسإلاودحاو
دقتعملااذهلثمً.ايدسجوأًايزمرهيلعيدتعيورخآلارقتحيوحنلا
روصانيدويوبنمطوطىلإ،مويلا،نويداهجلاهلوحييذلاوهيئافطصالا
.يـباهرإنينتويفئاطسارتمىلإوأيركف



ةعنامملاةدارإ
ةفاقثلاعضوب،ةلكشملليّدصتلالواحتيتلاةبراقملاهذهلثم

يفضفرلاىقلت،ليلحتلاودقنلاةحرشمىلعةينيدلاصوصنلاوةيمالسإلا
.لئاسملانماهاوسوأباهرإلاةلأسمصخياميفءاوس،ةيمالسإلاطاسوألا

ةلءاسملالامعأدضةفينعلاوأةيبلسلالعفلاتاّدررسفياماذه
ريفكتلاىواعددهشتامك،ةينيدلاصوصنللةينالقعلاةعجارملاوةيدقنلا

هطنمزذنم،نيركفملاونينانفلاوبّاتكلادضنييمالسإلابناجنمةّدرلاو
امك،ةسارشنويمالسإلادادزيمويلاو.تئافلانرقلانمتانيرشعلايفنيسح
وأ،نيدلاوثارتللةيدقنلاتاباتكلاباحصألايتغاوأيفنتالواحمدهشت
اوناكأ،ةيمالسإلاتاسّدقملاوزومرلاّسمتيتلاةيروتاكراكلاموسرلاباحصأ
.نيملسمريغمأنيملسم

رداصمنعفشكلاىلإةيمارلا،مهفلاةدارإلةفينعةمواقمءازإنحن
تالواحملسفنلاىضرمةمواقمهبشت،ةيبرعلاتاعمتجملايفللخلاوبطعلا
.دقعلاوصقاونلاوبويعلانمهنمنوناعيامم،ىصعتساويفخاّمعفشكلا

قشيذإ،بصعتلانمىتأتتدق،مهفلاىلععنتميامكيكفتلةعنامملاهذه
نموأ،فلختوزجعنمسراميامنأبعنتقيوأمِّلسينأملسملاىلع
نمهعنمتةيفاقثلاهتيسجرنف.ةينيدلاهتديقعىلإهّدرمامنإ،باهرإوفنع
لآموأهتنايدلوصألهجينمؤملانأفيكفشكيلاثماذهو.كلذلوبق
.ةيتوهاللاهتامرحموأةيدئاقعلاهتباوث

ساّرحاهسرامييتلاةيجولويديإلاتاليوهتلانمىّذغتيلطعلااذهو
الو.يـبرغلايفاقثلاوزغلانمتباوثلاوةيوهلاىلعةيشخلاةعيرذب،دئاقعلا
وأةينيدلاتاطلسلابنيكسمملاةهجنمىتأتيبطعلااذهلرخآًاهجوىسنأ
تباوثنععافدلابنوعّرذتيوأ،ةيوهلاراتسبنوّرتستينمم،ةيسايسلا
مهتاطلسعزعزتيتلادقنلاوأحالصإلاتالواحمهجويفاوفقييكل،ةمألا

.مهئواسمومهبويعنعفشكتو
اهجاتنإديعيامبكّسمتلالب،اههيومتوةلكشملاسمطيهةجيتنلاو

رابتعا:ةيبرعلاتاعمتجملايفةيركفلاتافآلاسأرهذهو.أوسألاوحنلاىلع
.تامرحملاوتباوثلابكّسمتلايفمّسجتتامك،لحلايهةلكشملا

دقنلاةيباجيإ
بناجنمداعبتساوموجهلحموهيذلادقنلاف،حيحصسكعلاو

نلوهعبطلاب.ةءاّنبلاوةيباجيإلاهليعافمهلنوكتدق،ةيوهلاساّرح
عيراشملاباحصأهيفعقوريبكمهواذه.عقاولاةقيقحىلعضبقي



ىلععامجإةمثناكاذإو.ةثيدحلاوةميدقلاةيركفلاسرادملاوةيجولويديإلا
امنإف،رطخألاوأوسألااهلكشبتامزألاجاتنإديعتةيبرعلاتاعمتجملانأ
تافآلاوبويعلل،حضفوةيرعتوفشكنم،ةيدقنلاتابراقملاهنعرفست
ةجلاعميفمهستةديدجتاعانقليكشتلباوبألاحتفيدق،لاطعألاو
وأيطارقوميدلالوحتلاوأيداصتقالاومنلاقئاوعكيكفتب،ةموزأملاعاضوألا
عينملانصحلايهاهبنوكسمتييتلاتباوثلاتناكولو.يراضحلامّدقتلا
زجعلانمهيفيهامىلإةيبرعلاتاعمتجملاتلصوامل،لاّعفلاجالعلاوأ
.يدرتلاوللشلاو

رضاحلاتاروصانيد
ىلعاهيفزيكرتلامتنإو،باهرإلاةرهاظلةيدقنلاةبراقملاهذهنإ

لمشتامنإو،بناجلاةديحوتسيلاهنإف،اهلامعواهتهلآب،ةينيدلاةسسؤملا
،مهفصأامكو،مهو،فقثملاوةيغاطلاودشرملاتولاثنولكشينيلعافةثالث
امةعانصيفمهسأدقمهنملعافلكو.ةقيقحلاوناطوالاوهللاكالم
:هتقيرطىلعوهتاودأب،هنموكشن

هداقحألوأهئاوهأوهتطلسلهللامسارخسييذلادشرملا●
ريكفتلاةغلب،هتلكاشىلعركفيالنملكعملماعتيامردقب،هتارماغمو
.لاصئتسإلاوباهرإلاوأءاصقإلاو

يففرصتييك،كلملاكلامكهدلبعملماعتييذلاةيغاطلا●
ةحاطإلاو،باهرإلاوداسفلاودادبتسإلايهةليصحلاو.ءاشيامكهكلم
،ةيناملعلاو،ةنطاوملاميهافمصخياميف،ةثيدحلاةلودلاتابستكمب
.ةيطارقميدلاو

اهيلعلمعلابحجنيملو،هراكفأحرطنسحيمليذلافقثملا●
يداصتقإوأيسايس،يراضحزجنمىلامجرتتثيحب،اهليوحتواهراكتباةداعإل
.يعمتجموأ

،لوؤسمركفلالامعدحأكوهف.كلذبيثادحلافقثملاملظأينارأالو
ةاعدنمنيريثكلانألطقفسيل.ثدحيوثدحامع،ةيلوؤسملانمًاردق
لب؛ةيسايسلاتايروتاتكيدلاوةينيدلاتايلوصألابناجىلااوفقودقةثادحلا

امردقب،راكفألاديدجتيهيتلاىلوألاهتمهميفقفخأفقثملانأل
.ةيئاهنقئاقحاهفصوب،ةيروتاتكيد،ةيديلقتةيفلسةروصبهاياضقعملماعت

الثيحنميسايسلاةيغاطلامدخدقيثادحلافقثملافىنعملااذهب
ثيحنمويلوصألاةيعادللرخآلاهجولالكشدقكلذىلاوهو.بستحي

ةيعادلاو،ةكلهتسملاهنيوانعبفقثملا،روصانيدىلالوحتامهالك.لقعيال



وأفرعيثيحنم،هعمءىطاوتمورخألاةعينصامهالك.ةدئابلاهتاراعشب
.فرعيال

خيراتلاةدوعنع،برعونويبرغنوفقثمثدحتينأتاقرافملانمو
امك،)*(رضاحلاتاروصانيدنماوتابمهاميف،هسؤبوأهدادسناوأ

يكسموشتىلإويدابنم،ةيسايسلاوةيجولويديألاعيراشملاباحصألاحيه
اهلةلصالملاوعاوكربفنيذلانممهاوسو،كيحيجىلإويدروبنمو
رييغتاودارأدقل.ةيوابوطلاوةيلاثملامهتاروصتحصتيكل،يرشبلاعقاولاب
قزأموهاذهو.هلاودارأامفالخبوأهيفاوركفامسكعبريغتف،ملاعلا

برعلامهؤارظنامأ.هلاعفأتالآموهلاوقأىنبمكرديال:عورشملابحاص
ً.ايدرترثكأوهيبرعلاعقاولامادام،يركفلاىوتسملاىلعً،اسؤبرثكأمهف

مئازهلاهذهلكدصحننأًاعنقمسيل.عقاولاصيخشتنسحنل
بعلننأانلحتيملهنأبوا،انيأربذخؤيملهنأبيعدنمث،ثراوكلاو
،دوقعلاوط،يفاقثلادهشملاطسوًاروضحرثكألانوكننألقعيالو.انراودأ
.يدرتلاوللشلاوزجعلانمهيلعيهامىلاعاضوألالصتمث

ً.الحةلكشملاانبسحذإ،بولقملابانراودأانبعلاننأبلوقلاىرحألا
نممدصنوأجافنهبامتجتنأيتلاانراكفأيفنذإيهةلعلاف.سكعلابو
.تارايهنإلاوتاعجارتلا

يف،ةقيرطلاوةدعلايف،كلسملاوركفلايفريغتننأوهنكمملاو
مادختسإبعقاولاصخشنوللحننايدجيداعام.ةلماعملاوةيجيتارتسإلا

امالإجتنتاليهفاذلو،هنمزىلويركفملاعىلإتمتتاراعشوتادرفم
خويشديىلع،برغلايفتخاشدقراكفألاتناكاذإو.هتبراحميعدن
مهيمسننمىدل،ةنهاروأةقالخراكفأال،يبرعلاملاعلايفف،ركفلا

نوردصتينيذلادجناذلو.مهركفتانبنميه،هيرظنموركفلاخويش
ىؤرلاوةقراخلاتايرظنلاىلانورقتفيامنإ،رييغتلاةاعدنم،ريظنتلاةهجاو
نورتجي،دوقعلاوط،اورمتسادقمهنوكىلإزجعلااذهدرمو.ةيلبقتسملا
،ةرمدم،ةئدص،ةميقع،ةيواختتابىتحاهنوكهتنيوأتاراعشلاونيوانعلا

!؟شحوتلااذهلكوبارخلاهذهلكىتأنيأنمالإو
قافآلااهعمحتفنتةروصبو،ديدجنملكشتلايفذخآملاعلانإ

فيلأتلاوأريكفتلاوليختلانمةفلتخمبيلاسأولاكشأوطامنأةدالول
ةيملاعلاتاشقانملايفطارخنإلاوهناهرلاو.ريبدتلاوريدقتلاوأبيكرتلاو
امغوصلجأنم،ةلئاهلاتالوحتلاوةميسجلاتايدحتلاعقوىلع،ةرئادلا
ميقلاوأميهافملاوتاغللانميبكوكلاويملاعلانأشلاةرادإهيلاجاتحت



.جذامنلاوزرطلاوأدعاوقلاو





له:مالسإلاةيوهلوحةيسايسلاوةيركفلاطاسوألايفلدجلامدتحي
؟لادتعالالهأمهنيأفًالدتعمناكاذإو؟لدتعممأفّرطتمنيدوه
هتطشنأوةيريفكتلاهتامظنمبفّرطتملامالسإلاةهجاوميفهنولعفييذلاامو
اوكفسيوبعرلااوعرزييكل،هموجنوداهجلاءارمأاهدوقييتلاةيباهرإلا
.رباقملاوبئارخلا،اورطيسوأاّولحثيح،نيفلخمءامدلا

نوملسملامدُصنأدعب،ةريخألاةنوآلايف،حرطدقلاؤسلااذه
ميظنتاهدسجامك،ةيداهجلاتاكرحللةيجمهلاتافرصتلابعمجأملاعلاو
ايروسيفةعساوضارأىلعهترطيسدعب،هيلعمدقأاميف،"شعاد"
باصتغالاويـبسلالامعأنم،"ةيمالسإلاهتلود"مايقهنالعإوقارعلاو
ريغونيملسملاقحبيـبهذملاويفئاطلاريهطتلاوريجهتلاوأ،لتقلاوليكنتلاو
.نيملسملا

ريغىلعو،ةبكرمةبراقممالسإلاحلطصمةبراقمنسحيةلأسملاةجلاعمل
.يفاقثويدئاقعوأ،يفرعمويملعوأ،يندمويراضح،هجووأىوتسم

يراضحلاءاضفلا
دّدعتمعساوملاعكلكشتمالسإلاثيح،يراضحلاىوتسملاوهلوألا

تانايدهئاضفيفتشياعتذإ،تارايتلاوتائفلاورصانعلاعّونتم،داعبألا
ةيبرعلاةغللاةنميهّلظيفكلذلصحنإو،ىتشتاغلوممأوفئاوطو
.ةيمالسإلاةديقعلاو

ةصالختبعوتساةيمالسإةراضحترهدزاوتنّوكتىوتسملااذهىلع
لجسىلإنيمثلاوديدجلافيضتيكل،ةقباسلاوةميدقلا،تانايدلاوتافاقثلا
وأنونفلاوبادآلاوأمولعلاوةفسلفلاىوتسمىلعءاوس،ةيندملاوةراضحلا
.نيناوقلاوعئارشلا

ركفلاةيرحةسراممحاتأيذلاوهيراضحلاءاضفلااذهلثم
نمديدعلاىدلكلذلثمتامكو،نيدلاهاجت،ينالقعلاويدقنلا،يريونتلا
دشرنباويدنوارلانباويّرعملاومّاظنلاويـبارافلاكةفسلفلاوركفلامالعأ
هنعّرصقييلقعدقنلمالسإلااوعضخأنيذلانممهاوسو،يـبرعنباو
.ةيناملعلاوةثادحلانوعدينممنوريثكمويلا

ضعبنأالول،ةرهدزمةراضحلًاناونعحبصينأمالسإللناكامو
ةانبونيرماغموراجتوءاملعوماكحنم،ةيكيمانيدلاهاوقوةيحلاهتانّوكم
قلخلاةغلبوأ،لدابتلاودّدعتلاوحاتفنالاقطنمباولغتشادق،نيعدبم



اميأ،ةيلوصألاتارايتلاوةظفاحملاىوقلاةهجاوميف،ديدجتلاوراكتبالاو
.ثيدحلاوصنلاولقنلالهأٍذئمويىمسيناك

،هلقعىلعراتسلالدسيالو،ثدحامأرقينمدنع،كلذىنعمو
اهبيكرتواهؤانبديعألب،تبكرتوتقلختوتلّكشتدقملسملاةيوهنأ
،روطدعبًاروطو،ىرخأدعبةبرجتو،ثدحدعبًاثدح،رارمتساباهرييغتو
ةطلسلاىلعتاعارصلاوتافالخلاعقوىلعو،تالّوحتلاوتاّدجتسملاءوضيف
تافاقثلانمىذغتتتناكامردقب،ةوقلارداصمرئاسوةفرعملاوةورثلاو
.ديدجلانيدلاعورشميفتطرخنايتلاماوقألاوبوعشللةينطولاوةيلحملا

وأنّجهتتوعّونتتامردقبينتغتتناكةيوهلاهذهنإفاذلو
وأهجوريغيفكلذو،روصعلاوتافاقثلاوتائيبلابسحب،لدعتتوفّيكتت
ءادأةيفيكنمو،ةيهقفلابهاذملاىلإةيهلإلاتاذلاموهفمنم،دعب
.عامتجالافارعأىلإجاوزلاتاداعنمو،دجاسملاةرامعبولسأىلإةالصلا

ءامسنمهيلعتطبه،ةتباث،ةيفاصةيوههلنأبملسملاداقتعاامأ
هلهجهانعمف،اهيلعةظفاحملاواهبثبشتلاردجييتلايه،ةيلاعتم
اذهلكهلآمو،ملاعلاريسيوةايحلاىنبتوءايشألااهبعنصتيتلاةيفيكلاب
ديىلعمالسإلامجُرتيامك،رئاصملابثبعلاوىمعلاوأنونجلاوقمحلا
،ناوألاتاوفدعب،اوفشتكانيذلانيملسملالوهذطسو،ةيداهجلاتايلوصألا
.رّمدملاوشحافلافنعلااذهّلكنزتخيحمسلاوفينحلامهمالسإنأفيك

وأةعامجلاتناكاذإف،انراصبأنعةواشغلاةلازإبىرجامأرقنل
،يسدقزمروأيـبْيَغأدبمىلإدّحوتتومئتلتيكلتجاتحاةيمالسإلاةمألا
نمجسُنيناكامردقب،ةليضفللًةكلممنكيمليمالسإلاعامتجالانإف
،اوعضخوأاوقّدصوأاونمآنإو،نوملسملاو.ةوقلاتاقالعوحلاصملاةكبش
ئدابممهكّرحتدق،رشبلانممهاوسكلب،ةكئالماونوكيملمهنإف
داقحألاوأعماطملاوءاوهألامهكّرحتامردقب،ةليضفلادعاوقوةعيرشلا

بحاصيـبرعلايـبنلانمزيفثادحألاهبتدهشاماذه.تاوادعلاو
ثيح،هتافودعبًةصاخثدحاماذهو،ةعيرشلاسّسؤموعورشملا
تلاسبورحىلإتضفأةيعورشملاىلعهئافلخنيببورحلاوتاعارصلا
وأيـبهذرصعىلعمالكلانأىلعكلذبًةدهاش،ءامدلانمراهنأاهيف
.بلاغلانيدلاباحصألةيفاقثلاةيسجرنلااهتعنصةفارخوه،يسودرف

ءانثتسالاوءافطصالا
رظنلاهبينعأو،ديصقلاتيبوهو،يناثلاىوتسملاىلإانلقنياماذه

ةلمجاهماوقةيدئاقعةموظنمهفصوب،يتوهاللاىوتسملاىلعمالسإلاىلإ



ةلباقريغ،ةيئاهنوةقلطمقئاقحةباثمبملسملااهّدعيماكحأوميلاعت
يحواهنأبنمؤيهنأل،اهقيبطتواهبلمعلابجيلب،ةشقانملاوةلءاسملل
ةيوههعابتألعنصييئافطصادقتعمءازإانهنحن.يرشبجاتناليهلإ
هتلاسرمتخيلهللااهراتخايتلاةمألامهفصوب،رشبلانيب،ةيئانثتساةيسجرن
.هدابعىلإهتاررقمرخآغلبيو

بلوقتنأ،اهتامرحمواهتباوثىلعةقلغملاةيوهلاهذهنأشنمو
يلاثملاجذومنلالوألاهجونمعنصتيكل،داسجألاىلعمتختولوقعلا
يكلو؛ىمعأًاديلقتفلسلاديلقتوصوصنلاسيدقتيفلثمتيامكملسملل
،ًةماعسانلانيبلب،هاوسوملسملانيبةلزاعًاناردجرخآهجونمميقت
رهطلاوأرفكلاوناميإلانيبمساحوحنىلعلصفتتايئانثلالخنم
هاوسليرشبهيلأتبةعّنقملاةيدوبعلانيبيأ،جورخلاوةعاطلاوأسجرلاو
.ريكفتلايفهتيرحويرشبلاصخشلاةيلالقتسانيبو

نعثدحتننألهجلاوطيسبتلاوةجاذسلانمىوتسملااذهىلع
اهلك.تادقتعملارئاسنأشكلذبهنأشمالسإلاو.يطسووألدتعممالسإ
وهديدجدقتعملكغوسمف،ةبارغالو.ءاصقإلاوءافطصالاقطنمبلمعت
.هناكملولحلاوهقبسامخسنوهرهظينيدلكةيعورشمو.ميدقلاءاغلإ
اهلك،سانلانيبلصاوتلاروسجرمدتلةنادإلاوةمهتلاةغلبلمعتاّهلكاذلو
.ةفاقثلاتارفيشودئاقعلاىنبميفنماكلافنعلاجاتنإلعناصم

برنم،ليئارسإينبلءافطصالاقطنمىلعتسسأتيتلاةيدوهيلاف
املكتصقأدق،مهمعزدحىلع،مهاوسىلعمهلضفيذلانيملاعلا

ةيديحوتلاةديقعلانمىلوألاةخسنلايهكلتو،ماوقألاودئاقعلانماهادع
ىلعتّدترادقةيحيسملاو.سانلانيبتاوادعلاوداقحأللتسسأيتلا
اوعنصنيذلاّنظيامسكعبو،اهزواجتواهتئطختباهيلعتقشناوةيدوهيلا

مساتحتةيحيسملاوةيدوهيلاعمجتيتلاةيدئاقعلاةقيفلتلابرغلايف
ةيدوهيلاىلإبرقأوهمالسإلانأعماذه.)Judéo/Christianisme(دحاو
ناكنإومالسإلانإ،لاحيأيف.ءافطصالاقطنمثيحنم،ةيحيسملانم
خسنتناكهروهظّةلعنإف،ةيحيسملانعةديدجةخسنوأ،ةيدوهيللةرمث
..كرشلاوأفيرحتلابامهماهتاب،امهضقنونيتنثالا

لكلخادتاقالعلادوسيوداسيذلاوهءاصقإلاوءافطصالاقطنمو
،اهيلعوأاهنعّقشنتوىرخألانعقرتفتاهنمةدحاولاف.اهفئاوطنيبةنايد
اهنأو،ةيناميإلاةيعورشملادّسجتاهدحواهنأةعيرذب،اهئاصقإبموقتيكل
لوصأللاهتقباطمثيحنمقدصألاوقحألايه،اهاوسنودنم،اهدحو



ةغلمادختساانئشاذإيسكذوثروألاوأ،ميقتسملاطارصلاىلعريسلاو
.ةيقرشملاةيحيسملا

،ةثيدحلابهاذملاودئاقعلاهبتلغتشايذلاوههسفنقطنملااذه
مهتلاوةفينعلاتاقاقشنالاتدهشامكو،ةيسكراملااهجذومنتدسجامك
يتلاتامظنملاوبازحألانيبوأةمظنألاوتاركسعملانيبفيرحتلابةلدابتملا
اذهو.ةيرشبلاصالخلديحولاعورشملااهفصوبةيسكراملاايجولويديإلاتقنتعا

يفنباهتيعورشمغوستامهالكف،ةيسكراملانماهفقوميفةيلامسأرلانأش
.ىرخألا

،يئامغد،يداحألقعبهلهأركفيدقتعموأبهذملكلآماذهو
مأًاينيدناكأ،ريبعتلاوريكفتلاةيرحةرداصموةقيقحلاراكتحال،يطيسبت
،يدسجلاوأيزمرلاىوتسملاىلع،هلاصئتساوأهماهتاورخآلاءاصقإً:ايفسلف
ةدابإلاولاقتعالاتاركسعموأ،ةينيدلاريهطتلابورحتدهشامك
.ةيراسيمأةيموق،ةيناملعمأةينيدتناكأتايلوصألايقتلتاذهب.ةينيلاتسلا
ةنميهلاوةبلوقلاوهدحاواهقطنمف،تاراعشلاثيحنمضراعتتنإويهف
ءاصقإلاوأشيمهتلاوداعبتسالاوهدحاواهلآمو.دابعتسالاوطلستلاوأ
.لاصئتسالاو

،يدوجويفسلففقومك،ةيلاربيللاينثتسأينارأاذهلو.مّمعأالًاعبط
ثيحب،ةياصويأنعًاديعب،هتيرحبءرملاظافتحااهفّرعأامكاهبينعأو
هنملعجييكل،جذومنوأبهذمهرمعتسيالولصأوأمساهدبعتسيال
نأىلعدهاشاذهيفو...ةديقعلًامداخوأةركفلًاليمعوأصخشلًادبع
يهكلتو.ضقانتوضراعتوأجاودزاوسابتلالحميهةقيقحلابانتقالع
.ةقرافملا

بكرملالهجلا
نوثحبينيذلانيملسملاريغنإف،نيدلاقطنملمهفلااذهءوضيف

.مهتايوهونايدألاةقيقحبمهلهجىلعنودهشيامنإ،لدتعممالسإنع
راصتنادعبالإحماستلاسرامتمل،"شيتفتلامكاحم"تعنصيتلا،ةيحيسملاف
،لدتعممالسإدوجونععفادملاملسملانإفكلذك.راونألارصعيفةروثلا
ريغوقفانمهنأىلعوأ،هتنايدلوصأوهدئاقعىنبمبهلهجىلعدهشيامنإ

ىلعيمالسإلاخيراتلابهلهجىلعدهشيهنأامكًامامت؛لوقياميفقداص
نبتمل،ةفلتخملابهاذملاوقرفلانيبتاقالعلاثيح،يدئاقعلاهاوتسم
عزانتلاوذبانتلاقطنمبسحبلب،لصاوتلاوفراعتلاقطنمبسحب
تضفأيتلاتاقاقشنالاوبورحلادهشتلازتاموتدهشامىلع،لتاقتلاو



تلوحت،يعمتجمويفاقثويدئاقع،نيملسملانيبقيمعخرشثادحإىلإ
ال،ةديدجتانايدبهبشأيهةيعرفتايوهىلإبهاذملاهدعبوأهعم
ريغفئاوطلانيبواهنيبةوادعلانع،ةنلعملاوأةرمضملا،اهنيبةوادعلالقت
،اوتابنآرقلاويـبنلاوهللانأبيلوقراركتىلعينلمحياماذه.ةيمالسإلا

،ةيمالسإةقرفلكىدل،ةثلاثلاوأةيناثلاةجردلانم،ةيولوألاثيحنم
.اهبةصاخلااهزومرواهمالعأواهصوصنىلعًاسايق

ديحوتنعنيزجاعلانييمالسإلاىدلديحوتلاةديقعحضفييذلارمألا
اونسحيملنيذلانييموقلاىدلةدحولاةديقعحضفيامك،ةنيدميفّيح
ةيمالسإلاوةيبورعلاعيراشملاهتعنصامفاذلو.ةيبرعلاةركفلاريمدتىوس
امك،ةلتاقتم،ةيداعتمفئاوطولئابقترجفناةمغلمتاعمتجمجاتنإوه
قارعلايف،نطولايفءاقشألاوأنيدلايفةوخألانيببورحلايرجت
.ايبيلونيميلايفوأ،ايروسو

فيزلاوعادخلا
لكلمهريسفتيفمهنانييمالسإلاىدلدقتعملانعةعفادملاتايلآنم

كلنولوقي،نيملسملانيبلاتتقالكلوأ،ريغلادضملسمهسراميفنع
كلذىلعمهتجحو.هميقونيدلائدابملةفلاخمتافرصتلاهذهلثمنأب
ةيرححيتتوأ،سانلانيب)فراعتلا(ىلعثحتةينآرقتايآكانهنأ
.(...ْرُفْكَْيَلفَءاَشْنَمَوْنِمْؤُْيَلفَءاَشْنََمف...)داقتعالاوريكفتلا

.نويمالسإلااهنقُتييتلافيزلاوعادخلابيلاسأنميهةيلآلاهذهو
امنإو،ةكسامتمةيملعةيرظنوأةمَكحُمةيمالكةلاقمسيلنآرقلانأكلذ
ًالضف،ةيآلاهابتشاوأةياورلاسابتلاوةلالدلادّدعتىلعحوتفمصنوه
ىلعدكؤيوهذإ،ةلوقملاوةحورطألايفضراعتلاودّدرتللًالحمهنوكنع

مجاهيهنكلونابهرلاحدتميهنإ.رخآعضوميفهيفنيوعضوميفءيش
وعديو،كرشلابنييحيسملامهتيهنكلوميرمهمأوحيسملادجميو،ةينابهرلا
ذإ،ةيثيلثتةينبوذهنكلو،يمالسإلاداقتعالاسأريهيتلاةينادحولاىلإ

هللا:دوجولاحرسمىلعبعلتوعراصتتةيموهفمتايصخشثالثكانه
.ناطيشلاوناسنإلاو

تاءارقلانمضراعتوأفلتخااملبقينآرقلالعجياماذه
ضقنوأيأرلااذهمعدلهيلإةدوعلانمًاذإىودجالف.تاليوأتلاو
تاوفدعبنآلامتتامنإ،ةلكشملاسمطتيتلاةدوعلاهذهلثم.رخآلا
ءادِعلاوماسقنالاخّسرتوبّزحتلاوبّصعتلامكحتسانأدعبيأ،ناوألا

تيبيهف،بهاذملاوقرفلابتكىلإعوجرلاىلوألاوىدجألا.ٍنورقلاوط



عبنتاهنموةروتوملاتايوهلاتلّكشتاهبجومبذإ،لتاقلاسوريفلايه،ءادلا
.يناعنودهشنامك،ةلتاقلاتايجيتارتسالا

ريغىلعو،ضعبلامهضعبىلعاوحتفنادقنوملسملاناكاذإو
ببسبسيلف،نيملسملاىلعنيملسملاريغحتفنادق،سكعلابو،نيملسملا

ةغلبلمعتملةيحيسملاف.دقتعملاكاذحماستوأنيدلااذهةحامس
اذه.ةدعاصلاوةيحلاهاوقبثيدحلاملاعلامامأاهتميزهدعبالإحماستلا

نأبورخآلابفارتعالاىلعىنبيالهنأل،ةلكشملالحيالحماستلانأعم
ةرارقيفداقتعالاعم،ههاجتلهاستدرجموهلب،ةقيقحلانمهطسقهل
.مثآوأفرحنموأئطخمهنأبسفنلا

ءاوس،لصاوتلاوددعتلاوألادتعالاوحماستلابةقلعتملاميقلاف،نكيًايأ
ّتمتدق،ينيدلاثارتلابتكنمذخأاموأابوروأنمسبتقااماهنم
هنيوانعبثيدحلاملاعلايفجاردنالالضفب،اهرامثتساىرجوأاهتداعتسا

تابستكمنع،نوملسملاداعامدنع،اذلو...هتاسسؤموهمُظنوهميقو
نتفلانوتأيفقرغلاىوسمهمامأنكيمل،هدئاقعوههقفىلإلك،ةثادحلا
هميهافمورصعلاةغلنعدادترالاةبقاعيهكلتو.اهلاكشأعشبأبةيبهذملا
مهنممقتنتنأ:اهناوأتافوتكلهتسادقماكحأوجذامنوغيصبلمعلل
ةعيرشلاو،ةمتعىلإةينيدلاةوحصلاليوحتبمهلامعأمهيلعدترتوعئاقولا
.ةيلهأبرحىلإةيفئاطلاةيوهلاو،ةيباهرإةمظنمىلإةيمالسإلا

هتلكشمونانبل
مويلايهيتلا،نييحيسملاونيملسملانيبةقالعللقرطتأتمدامو

دقنيملسملانأبلوقلاينتوفيال،ملاعلاوبرعلاونيينانبلللغاشلالغشلا
ًاجذومنقلخيذلانييحيسملادوجوببسب،نانبليفةيرحلاءاوجأباومعن
ةساس،برعلانمنوريثكلادافأدقو.شياعتللًاربتخموةيرحللًاربنموددعتلل
ىلعلمعلاب،اهريمدتيفمهضعبمهسأيتلاايازملاهذهنم،نيفقثمو
وأ،ةسئابلاةيبورعلاعيراشملاتَمجُرتامكماّدهلابيرعتلانانبلبيرعت
هضرأىلعةنونجملاوةسّدقملاتايلوصألامَجُرتتامكةيباهرإلاةملسألاهتملسأ
عجارتاذإ:يلوقرركأيندجأًاضيأانه.هعمتجمقيزمتوهتلودكيكفتل
.يتيرحىلعويدلبىلعىشخأ،قرشلاونانبليفنويحيسملا

ةيعيشلاةوقلافصنالف،اهئامسأبءايشألايّمسننأانهىلوألاو
ةيّنسلاوأ،ةيسايسلاةينوراملارارغىلع"ةيسايسةيعيش"اهفصوبةنميهملا
ةسردمىلإِذئمويقرتمليتلاةيعيشلاةيسايسلاةقبطلاىتحوأ،ةيسايسلا

.ةمكاحلااكيورتلايففعضألاتناكذإ،ةيسايس



اهئاكرشعم،نانبلنمتلعجدقةيسايسلاةينوراملانألكلذلوقأ
نإيهو.ملاعلاوبرعلارظنّطحمناكًارهدزمًاعمتجم،فئاوطلاةيقبيف
،ةيحيسملاةينيدلاةيلوصألابسحبدلبلاةرادإبمقتملاهنإف،ةنميهمتناك
ةغيصلابسحبو،ابوروأنمةدافتسملاةثيدحلاتاودألابهترادألب
ريوطتلاىلإديكأتلابجاتحتةغيصيهو،ةينانبللاةقيرطلاىلعةيطارقميدلا

ناكنإو،ةيسايسلاةينوراملانإفكلذنعًالضفو.بيرختلاىلإالنيسحتلاو
.اهنعةمداخوأاهلةليمعنكتملاهنإف،اسنرفلذئموييفاقثلااهؤالواهل

روحملانمرارقبتلّكشتاهنإف،ةنميهملاةيعيشلاةلتكلاامأ
يهفاذلو.نارهطيفينيدلااهعجرملوهلوألااهؤالوو،يروسلا/يناريإلا
امإاهنأل،الصأنانبلبفرتعتالامهالكذإ.ةينسلاةيداهجللرخآلاهجولا
،ةنميهلاةسرامملةعيرذوأ،تاعارصللًابعلموأ،داهجللًاضرأهنمذختتنأ
اهلآم،ةيبرعريغوأةيبرع،ةيمالسإوأةيموقتايجيتارتساذيفنتلًةادأوأ
لعفتامك،ةرادإأوسأراُدينأو،ةيندملاوةيراضحلاهتزيمنانبلدقفينأ
نمنأشيفالوريبدتلانعةزجاعلانكلو،نآلاةنميهملاةيسايسلاةقبطلا
نمرمألاجرخنأدعب،هسفنّديسنانبليفمويلادحأالهنأل،نوؤشلا
سيئرباختنانودلوحييذلاجراخلاىوقةضبقبتابوعيمجلادي
.ةيروهمجلل

لغتشييرشبعيطقةينانبلةفئاطلكيفدجويهناكلذىلعدز
ًاشحفوأءارثوةنميهاودادزييكل،مهلبصعتلاومهئامعزهيلأتبهباحصأ
اميف،ينسلاويعيشلانيركسعملانيبةنراوملاماسقناىسنأالوً.اداسفو
."ةيروهمجلاطيسو"رود،لقألاىلع،اوبعلينأ،مهعجارتدعب،مهبضرتفي
نيعلاتحت،ةيعيبطلاهتزيمدقفيداكينانبلنأكلذنمأوسألاو
بيرختيفمهسأكلذلك.ةيراضحلاهتزيمدقفنأدعب،ماكحلل"ةرهاسلا"
هتغيصبرضبوأ،هتئيبثيولتوهدراومديدبتوهتعمسهيوشتب،نانبل
يداهجلاباهرإلااهدسجيةرباعتايوهرّدصيتابنأدعب،ةيطارقوميدلا
.داضملاينسلاويعيشلا:هيجذومنب

لادتعالاضيقنمازتلالا
مالسإلاّصخياميف،ةلكشملاةجلاعمنسحنيك،قئاقحلابفرتعنل

ذإ.)يرعملا(لقاعنيدتملدوجوالامك،لدتعمملسملدوجوال:يدئاقعلا
هنأهانعم؟ءافطصالاةياكحءارواميف،ّيبنىلإبعشجاتحينأىنعمام
الوأهللقعالنأهانعم،هنعركفيهيلعيصوىلإجاتحمورصاق
عسوبسيل.تايآلالمأتو،تاحلطصملاةءارقنسحنلف.همادختسانسحي



لبقينأهَعََسيالامكملسملاريغلبقينألوصألابذخآلاومزتلملاملسملا
يفنىلعجمربمهلقعنأل،نكمملاقاطنجراخعقيكلذف.فلتخملاملسملا
ريغوأسجنوأمثآوأرفاكوأكرشموأعدتبمهنأبهماهتابرخآلا
..بهاذملاةمئأوءاملعلارابككلذررقامىلع،ناسنإ

،نيملسملاءاملعنيب،دوقعذنميرجييذلاراوحلالعجياماذه
نم،تاونسذنمىرجيذلاراوحلاهلاثمو.دودسملابابلاىلإًامودلصي
خيشلانيبو،ةّنسلالهأركسعمًّالثمميواضرقلاخيشلانيب،ةشاشلاىلع
لكنأل،أدبينألبقراوحلاىهتنادقل.ةعيشلاركسعمًالِّثمميريخستلا

مَّكحتوهلقعلتحاامردقب،اهنعحزحزتيالهتباوثءاروسرتمتامهنمملاع
،ةوادعللاوعرشوةقرفللاوسسأنيذلاىمادقلاءاملعلادحأهفقاوموهئارآب
نبا(ةعيشلاىدلو،ةعيشلارفكيذلا)ةيميتنبا(ةنسلاىدلمهلاثمو
ناكولوةمايقلامويهتانسحلبقتالينسلانأربتعيناكيذلا)هيوباب

ً.احلاص
يتلايه،ةمئانتناكيتلا،ةيناودعلاوةيسجرنلاةيمالسإلاةفاقثلاهذه

،هتمومعءانبأوهؤاقشأوشعادميظنتحرسملاىلعاهجارخإلواحواهظقيأ
يففالتخالابو،ءامدلاكفسىلعقباستلابالإ،رخآودحاونيبقرفال
لعافلالوهجمًالايتغاوأ،ألملامامأسوؤرللًاعطق،هذيفنتىلعةليسولا
ءالشأىلإقازرألاوداسجألاليحتيتلاةخّخفملاتارايسلاريجفتبصاخشألل
.ضاقنأو

ةماعلانمرطخأءاملعلا
امععافدلايفنويمالسإلااهنقتييتلاىرخألافيزلاتايلآنم

فرطتوبصعتنمسراميام،ةداع،نوزعيمهناوه،هنععافدلاليحتسي
ةفاقثلاوليلقلاملعلايوذنمةاعدلاىلإوأ،ةلهجلاوةماعلاىلإفنعو
نوئيسينيذلامهمهنأبنييداهجلانييفلسلانومهتيمويلامهاهو.ةلحضلا
ةماع،لكلااميفاذه،ةيربربلامهلامعأبهميلاعتنوهوشيومالسإلاىلإ
مهبتكباولمعورابكلاةاعدلاوءاملعلاسرادمنماوجرختدق،نييفلسو
اوعرشنيذلامهذإ،رطخلاردصموةلكشملاساسأمهءالؤهف.مهئارآو
.ةرئاجلامهماكحأوةيشافلامهراكفأوةيرصنعلامهتافينصتبلدابتملاريفكتلل

،نوممعملااهسراميامك،ةفيزملاةيجولويديإلاةلمعلاهذهلرخآلاهجولاو
طسقلااولّصحدقنييجيتارتساونيّرظنمونييميداكأوبّاتكنمنوفقثملامه
ةيلقعلامهتاردقنومدختسيمهنكلو،ةثيدحلافراعملاومولعلانمرفاولا

قافنلانونف،تاشاشلاربع،اوسراميلةيباطخلامهبهاوموةيمالكلامهتاراهمو



ةليضفلادعاوقوةيركفلاةهازـنلائدابمدض،ةصيخرلاةطسفسلاولجدلاو
مهراودأنععافدللاهسمطلب،ةقيقحلاةفرعمسيلمهمهنأل،ةيقلخلا
ىلعريثكبرطخأمهءالؤهف.ةرطيسلاوةنميهلايفمهعيراشموةهوبشملا
.ةلهجلاوةماعلانم،اهاياضقوتاعمتجملا

،نيفقثمنمةينيدلاةجوملاباكريفاوشمنيذلاهلعفاماذه
مجاهيهنا.يراسيلافقثملابأداذهو.اهتاراعشباوعدخ،نييراسينييثادح
ةيديدحلاةيلومشلاةمظنألانععفاديو،هدويقكفتيتلاةيلاربيللاراكفألا
روحمنعنوعفاديًاليوطاوثبلنيذلانأشاذهو.هتيرحرداصتيتلا
نمشعادميظنتمهظقيأنأىلإ،يلوصأماظنهدوقييذلاةعنامملا

،ةيباهرإلاةلمعلابنولغتشيلكلانأنارمعلابارخدعباوفشتكيل،مهتلفغ
ةقيقحلااياضقمهّمهتال،ةيلقعلاوةنيجعلاسفننممهلكلانأل
.ةنميهلاوذوفنلاوةطلسلالب،ةيرحلاوةلادعلاو

دوقعلبقاوناك،نيحتفنمنيدلاجركانهنألباقملايفىسنأالو
ريفكتلافيسعفرنعمهعانتماب،ةيلاربيلةروصبمهتيوهبمهتقالعنوسرامي
بساحينأنيملاعلابرلو،ةعيرشلايههذه:سانللمهلوقوديدهتلاو
.نحنسيلو،يصاعلا

حالصإلاىلإًالعفاوعسنيدلاءاملعنمليجكلذدعبىتأمث
تاعمتجملاىلعتأرطيتلاةقيمعلاوةلئاهلاتالّوحتلاءوضيفديدجتلاو
دقاهعنُصيفاوكراشوأاهباوبّحريتلاةيلوصألاةجوملانكلو.ةرصاعملا

امردقب،ةينيدلامهعيراشمتلشفدقفاذلو.مهنمىوقأتناكومهتفرج
دحأهبدِهشاماذه.ةيهقفلامهتاموظنموةيدئاقعلامهتباوثىرسأاوناك
نيدلا"نأب،ينيدلالمعلانمدوقعدعبفرتعاذإ،نانبليف،ءاملعلارابك
."نيكاكدوةراجتىلإلّوحتي

لاجركانه،ةينيدلاتايلوصألااهتبلجيتلاثراوكلاعقوىلعو،مويلاو
ةوحصلاباوذُِخأنأدعب،مهباوصىلإاوداعدق،برعريغوًابرع،نيد
ةلودلاةماقإل،ةرساخلاةينيدلاةلمعلابنمزلانمًاحدراولغتشاوةروثلاو
،ةروادموأةحارص،ةيندملاةلودلاوةيناملعلارايخاوّنبتف،ةليحتسملاةينيدلا

ةاعُدلالفاحجةهجاوميفةلعافريغةلقمهنأل،ناوألاتاوفدعبنكلو
ناعطقليكشتل،هتاحاسوهتاشاشوهربانمبيمومعلاءاضفلااوحاتجانيذلا

ةيلهألابورحلالاعتشاةجيتنلاو،هتلتاقملرخآلانعثحبتةجئاهةيفئاط
.ةيبرعلاندملاةيقبولصوملابارخىلإتّرجيتلا

انئاطخأةيلوؤسميمرننأوهف،ملظلاولهجلاوفيزلاةورذامأ



ةيلهاجلانعاننوثدحينيذلالعفيامىلع،ةيلهاجلاىلعانبئاصموانلشفو
ةغلبرعللةميظعلاةيادبلايهةيلهاجلانأنيحيفاذه.ةديدجلا

وأةقانوأىعرمىلعهريظنعملتتقيناكيلهاجلانأحيحص.ةءورمو
لاتقلايفهفصنيناكوأ،هلتقدعبهيلعيكبيناكهنكلو،ةطلسوأةأرما
هريظنلتقينكيملهنأمهألاوً.الجارهمصخناكاذإهسرفنعلزـنيف
ناكاذكهو.ةلجسمةينيدةكراميهةيربربلاةلمعلاهذهلثم.هيأرىلع
يدئاقعلاسكعىلع،ةيناسنإلاوةءورملادعاوقلهلاتقيفعضخييلهاجلا
ةليبنلاديلاقتلالكفسنيمويلاهجذومندجنيذلاو،رخآلادضجمربملا

نيدصتقمةيلهاجلالهأناكانهنم.ةعورشملاقوقحلاوةليمجلافارعألاو
مالسإلايف،تانايدلالهأهسراميذلافنعلاىلعًاسايق،فنعلاةسرامميف
.دئاقعلانمامهاوسيفوأةيحيسملاوأ

ملحلاوسوباكلا
امالإجتنتالدئاقعلاف.انتيسجرنرسكنوانتبوبيغنمقفتسنل

ُّصتخاءاوس،ةيربربلالامعألاوةنجهتسملاتافرصتلانمانعجفيوأانمدصي
.كاذوأنيدلااذهبرمألا

يوتسي.بهذموبهذمنيبهلخادقرفالو.مالسإلالاحهذهو
نماككلذنأل.يجمهلافنعلالامعأويربربلاريفكتلاقطنميفعيمجلا

ةماعلانكامألايفرجفنتيتلاةخّخفملاتايلقعلايفوةيفاقثلاتانيجلايف
ذإ،ىرخأوةفئاطنيبقرفالو.نارمعللًاريمدتوءايربأللًالتق،سانلانيبو
نأضرتفينمنيبوهنيبهبصنييدئاقعقدنخكهتيوهسرامياهعيمج
ءاوس،ةاعدلانإفانهنم.ةيناسنإلاوأةغللاوأنطولايفهكيرشنوكي
سوباكلا،نيروحمىلع،اولازامو،اولغتشادقكلتوأةفئاطلاهذهىدل
وأ،ةعيشلاةّنسلانيبةلدابتملافواخملاعرزيفدّسجتلوألاروحملا.ملحلاو
وأةرامإلادعوبدّسجتدقفيناثلاامأ؛ةثادحلاورخآلاوملاعلاءادعتسايف

يتلاوأ،ةّنسلاىدلرباغلاوديلتلادجملاديعتستيتلاةيمالسإلاةفالخلا
ئطاوشدنعيهتنتونارهطيفأدبتيتلاةرظتنملاةيعيشلاةلودلاميقت
.نانبل

:ةيدئاقعلاسيراتملابصنوةءوبوملاةركاذلاشبنليعافميهكلتو
قارعلاوايروسيفةرمدمةيلهأًابورح،هلهأدضبّصعتلابلقنينأ
ةينقتلاوةيملعلاهتبدأمىلعميُقنيذلا،برغلابًاداجنتساوأ،نانبلونميلاو
انضعبّبلؤييكلوأ،ةرمضعبنعانضعبعدرييكل،ةضهنلارصعذنم
يفو.ءاشنالوأءاشن،ملعنالوأملعنثيحنم،ىرخأةرمضعبىلع



نمديفننحنف.برغلاعماهميقنيتلافيزلاةقالعىلعدهاشاذه
هيوشتلآملاو.يمالسإلاثارتلاىلإًاروزاهوزعنوأ،كلذركننوهتازجنم
ً.اعمةثادحلاوثارتلا

انراكفأاياحضنحن
ةّنس،لكلاف.رخآلاىلعاهيمروةيلوؤسملالمحنمبّرهتلايدجيال

،ةيباهرإلاةيريفكتلا،ةيئافطصالاةيلوصألاةرجشلاسفننمنوردحني،ةعيشو
نيملسملاناوخإلانيبام،دافحألاوءانبألاعّرفتو،ءامسألاتفلتخانإو
راصنأوةرصنلاةهبجنيبوأ،هللابزحوةدعاقلانيبوأ،ةوعدلابزحو
سفنوةيلقعلاسفنءازإنحن...يدهملاشيجوشعادميظنتنيبوأ،هللا

باوبأضرألاىلعهتاقيبطتحتفتاميأ،ةايحلاجذومنسفنوريكفتلاطمن
.دوعوملامويلالبقميحجلا

المدهللنيدلامدختسيانلك.انتاوعدوانراكفأهعنصتامبفرتعنل
نمو.ةديشرلاةرادإلاولقاعلاريبدتللالةنميهلل،لصاوتللالةقرفتلل،ءانبلل
ةيالولاوةيمالسإلاةفالخلاعيراشمباحصأيأ،نييمالسإلانأتاقرافملا
نوميُقيال،تامظنموًابازحأوأتاموكحوًالود،ةيهلإلاةيمكاحلاوةيهقفلا

ناسنإلانوكياهبيتلاوماكحألاوعئارشلاساسأيهيتلاميقللًانزو
مهسجاهنأل...محارتلاولفاكتلاوفراعتلاووفعلاوعضاوتلاوىقتلاكً،اناسنإ

نوعّدياملككاهتنابيأ،نمثيأباهيلعضبقلاوةطلسلاىلإلوصولاوه
.هتبراحم

نوعدييتلاجذامنلانوعنصيمهلكذإ،ءاوسعيمجلافاذكهو
وهباهرإلاوريفكتلاةسراممبهريغمهتينمنأىرناذهلو.اهتبراحم
نم،دجنامك؛هردصوباهرإلاعّنصنملوأوهوً،الصفوًالصأيريفكت

يشميامك،ةيدادبتسالاةمظنألامعديةيطارقميدلاةيعادنأ،ىرخأةهج
ةروصبهتيناملععملماعتيوأةينيدلاةمظنألاباكريفةيناملعلاةيعاد
.ةيتوهال

مكحتيوهنكسي،دّدشتموأمزتلم،يلوصأملسملكىنعملااذهب
ةيعادمأًاميدقًاملاعناكأءاوس،يـباهرإيريفكتجذومن،هكولسوهركفب

الو.اهقبسنملكاهمارجإواهتيجمهبتقافدقشعادتناكنإوً،اثيدح
.ثراوكوئواسمنمقبساملك،مويلا،عمجتسيئيسلالمعلافةبارغ

عمةليحتسملاةاهامملاوفلسلاةدابعلةئيسلاةرمثلايهكلتو
رقهقتننكل،انروصقىلعدهشنوانلوقعىلعراتسلالدسننأ:لوصألا

عنصلواحتاهممأوضرألابوعشاميف،ةيراضحلادعصلالكىلعردحننو



.قراخلاوركتبملاوأباذجلاوريثملاديدجلابنايتإلاب،اهمدقتزارحإواهسفن
يحلاثارتلا

هغوسمنكلو،نيريثكلامدصيدقفنعنمولخياليذلادقنلااذه
ىلإيمريالوهفاذلو.هتامدصوهتآجافمبلايخلاقافيذلاعقاولاوه
.كلذداقتعافخسلانملب،كلذلىنعمالذإ،نيدلاوأمالسإلاءاغلإ
تادقتعملانممادهوأيناودعوأيـبلسوهامكيكفتىلإيمريهنإ
وأءبعكنيدلابهتقالعملسملاةسراممىلإيدؤياملكيأ،تباوثلاو
لكوءامدلاهذهلكدصحنيكل،باهرإوأةمكحموأباصُعوأقفن

.رامدلااذه
تاموظنمكال،هعملماعتلاوه:مالسإلاةبراقميفثلاثىوتسمةمث

يتلاصوصنلاوتاباطخلانمً،ايرثوالئاهًاثارتهفصوبلب،ةقلغمةيدئاقع
يهذإ.ةيدئاقعةبيكرتوأيهقفماظنىلإلزتختنأنمريثكبعسوأيه
اذهو.هيلعةنهربلالواحتوهلّرظنتامموأهيلإوعدتوهحرطتاممىنغأ

.تاصاصتخالاولوقحلافلتخميفلامعألاوتافلؤملانمراثآلاوعئاورلانأش
ىري،بكرموعساولقعبةءارقلانسحينمدنعًايركفًامجنملكشتاهنإ
.يركفلمعلكيف،رخآلاىوتسملاورخآلادعبلاورخآلاهجولاًامود

امنإ،جهانملاوسرادملاوبهاذملافالتخاىلع،ثارتلابتكنإفاذكهو
ًاليوأتوأً،اريسفتوًاحرش،اهيلعلمعلانكميةبصخةيركفتاناكمإلكشت
نيدلالوحفراعمجاتنإىلإيدؤيامب،بيكرتلاوءانبلاةداعإلً،اكيكفتو
يفنويبرغلاهلعفاماذهو.ملاعلاوعقاولاوعمتجملالوحوأةفاقثلاو
،ليلحتلاوسردلللقحىلإيدئاقعسارتمنمهليوحتب،نيدلاعممهلماعت
."ةيتناتستوربلا"نعهباتكيفربيفسكامعامتجالاملاعىدلًالاثمدجنامك

ةيملعلافراعملااورمثتسانيذلاىمادقلاءاملعلاهلعفاماذهو
ةغللاك،ةديدجمولعءانبيف،مهاوسونانويلانعاهولقنيتلاةيفسلفلاو
مولعنمهولقنامىلعهوفاضأاّمعًالضف،مالكلاوثيدحلاوهقفلاو
،نوركفموءابدأثيدحلارصعلايفهبعرشاماذهو.تادقتعموتافسلفو
ةقالعلالوحتت،كلذريغنم.نوكرأدمحمىلإًالوصونيسحهطنمًاءدب
يأ،راكتبالاوقلخلاىلعةقاطلاقنخلردصمويراضحقزأمىلإنيدلاب
بلطىلإةلئاهدراومنمهكلمناممغرلابانعفدييذلازجعللًاردصم
.ةيمانلاوةينغلالودلانمةدعاسملا

لب،هيدالجوهييباهرإنممالسإلاريرحتبولطملاسيلىنعملااذهب
ّلحلاسيلوةلكشملاوهف،يئافطصالاويلوصألا،يدئاقعلامالسإلانمررحتلا



ءيشلكلآماذهو.نيراّزجونيّدالجىلإاولوحتنيذلاددجلاهتهلآب
زاجنإىلإةقالخةروصبهليوحتوهيلعلمعريغنم،هنمزريغيفداعتُسي

لاحيهامكرخاسملكشىلعدوعينأ:تالاجملانملاجميفيراضح
لكشىلعوأ،نويلوصألااهبانفحتييتلاةسئابلاوأةكحُضملاىواتفلا

.ةريرجوأبنذريغنمسانلاقحببكترترزاجم
ثارتلاىلعلاغتشالا:مهاوسونييمالسإلامامأيدحتلاوهاذهو

يكل،لدابتلاولوادتللةلباق،ةنهارةيراضحةلمعىلإهليوحتل،ينيدلا
نايدألاف.ةمئاقلاةراضحلاءانبيفاوكراشيوةايحلاةعانصيفاومهسي
نويفلسلادقتعيامك،سكعلاسيلو،ةايحلاةمدخليهتادقتعملاو
،راكفألاودئاقعلانمهاوسومالسإلامدخنيكلشيعنالنحن.نويمالسإلاو
نسحنيكلصخألابو،شيعلانفنقتنيكللب،ةيناملعمأةينيدتناكأ
هتيوهبملسملاةقالعلاطييرذجرييغتءارجإيضتقياذهوً.ايوسشيعلا
ةديقعلاينابم،لمعلاجهانمورظنلارطأهعمريغتتوحنىلع،ةينيدلا

.ةعيرشلادصاقمو
ةرباعلاةيوهلا

عملماعتلايف،ريخألانكيملنإو،عبارلاىوتسملاىلإكلذبلصأ
ىلعنوّرصينونمؤمكانهناكاذإو.يسانإلاويفاقثلاهاوتسمينعأ،مالسإلا
،ناطوألاوتاعمتجملاوتاراقللةرباع،ةيفاقثةعامجكمالسإلاىلإمهئامتنا
.ةمأريخنكتمل،رشبلانيبًءانثتساً،الصأنكتملو،دعتملةعامجلاهذهف
اهتازاجنإب،اهرشواهريخبةايحلاتشاعىرخأتاعامجنيبةعامجيهامنإو
لوقعملاوهاذه.نودأالوفرشأال،لقأالورثكأال،اهتاقافخإو
نسحتةيرشبةعومجمكاهسفنعمةيمالسإلاةعومجملالماعتتنأ:عورشملاو
.لدابتلاوةكارشلاوأرواحتلاولصاوتلاةغلبتاعامجلاةيقبعملماعتلا

ديعينأ:تالوحتلاوتاعجارتلاوتامدصلاةءارقنسحينمهلعفياماذهو
.ملاعلاعمورخآلاعمةقالعلابيترتديعييكل،هتيوهيفرظنلا

باحصأنحن.ريبكمهواذه.ةتباثوأةيقنةيوهكلميدحأال
يهامردقب،دفاورلاورصانعلايفعونتلاوددعتلانمجسنتةبكرمتايوه
لبانءاروتسيلانتايوهو.تاعزـنلاولويملانيبرتوتوأسابتلالحم
امراكتباىلعدحاولاةردقيهامردقبةمئادلااهتروريصيهيأ،انمامأ

وأةقالخةركف:ملاعلاىلعوهعمتجمىلعوهيلعةدئافلابدوعينأنكمي
نممويلاهلعفياماذه...ةباذجةكراموأةلاعفةادأوأةحلاصةدعاق
،ءانبلاورمثملالعافتلاولدابتلاىلعموقت،ةرباع،ةيملاعةروصبهتيوهسرامي



ةغللاةددعتمةنيجهتايوههيفلكشتترصعيفجلناننأوةصاخ
ءافصلاويفاقثلاءانثتسالالوحتي،كلذريغنم.ةنهملاوةماقإلاوأءامتنالاو
.هباحصأبكتفيلاضعضرموباصعىلإيتايوهلا

دعيمل.لخادلاديعصىلعرمألاكلذك.جراخلاديعصىلعاذه
دعب،ينيدلاهئامتنالالخنم،هدلبناكًايأ،هتيوهيـبرعلافيرعتًايدجم
هنطولالخنمهسفنفرعينأىلوألاوىدجألا.بئاصملاويسآملاهذهلك
ديفملاوأحلاصلالمعلانمهنقتياميأً،ايناثهتنهملالخنموً.الوأ
يههذهو.ملاعلايفروضحلاوةيلعافلاىلإهرورمزاوجوهكلذف،ءانبلاو
نممتيةيوهلابفيرعتلاثيح،ممألاونادلبلامظعمىدلمويلالاحلا

...يفارغجلاوأيسايسلاوأيوغللاوأيموقلاوأينطولاءامتنالالالخ
لودلاةيمستيفينيدلاناونعلامادختساىلعنوّرصينويمالسإلامهدحو
.ةيسايسلابازحألاوتايروهمجلاو

نأبرعلليغبنيال،ةربعلاصالختساانئشاذإً،اضيأديعصلااذهىلع
رسكردجيسكعلاب.ينيدلاعورشملاباحصأاوناكمهنوك،ءانثتسااونوكي
،ريتاسدلاولودلاقوفايلعةطلسنيدلانوكيالثيحب،ةينيدلاةيسجرنلا

درجملب.ديدهتلاوريفكتلافيسعفربسانلاىلعةياصولاوأةباقرلاسرامت
لصاوتتورواحتت،ةفلتخموةديدعلوقحنيبلقحوأ،تاعاطقنيبعاطق
تاعمتجملاجرختنلف.يراضحلاءامنإلاويعمتجملاءانبلالامعأيفلعافتتو
اهريتاسدوأاهتايوهبفّرعتولمعتوركفتترمتسااذإاهتامزأنمةيبرعلا
.ةيفئاطوأةينيدنيوانعتحت

،اهلاجرلةسايسلا،ةريرملابراجتلاهذهدعب،نيدلالاجركرتيلف
دارأنمامأو.ةيفاقثلامهتيصوصخبيأ،داشرإلاوحصنلاودقنلاباولغتشيلو
،ةيزمرلاهتناصحدقفيٍذئدنعهنكلو،هقحاذهف.ةسايسلابلغتشينأمهنم
،ةينلعلاةشقانملاوةلءاسملالبقييسايسلعافلب،ةيآوأةّجُحدوعيالو
ناكولو،يلامجلاوينفلاوأيلقعلادقنلالبقيامك،يمومعلاءاضفلايف
اميفعذاللايروتاكيراكلادقنلانمنيدلالاجروةساسلابضغيلهً.ارخاس
تاكحضملانمو؟بئاصملاولاوهألاهذهلكجاتنإلرئاصملابنومّكحتيمه
باحصأاميف،يمالسإراعشقرحلنانبليفنوملسمبضغينأتايكبملا
.سبايلاورضخألاقرحلوأسوؤرلاعطقلهنومدختسيراعشلا

ينيدلاعورشملاطوقس
اذهلكدعبف،ءاصعتساوًامزأتدادزتيكلةلكشملاءاجرإبنلغتشنال

سكعالإجتنتالعيراشموتاوعدبثبشتلايدجيدعيملقافخإلا



:عشبلاانعقاووةرملاانتقيقحهجاونل.ءامدللًاكفسوًابارخوأًاداسف،بولطملا
هتاركسعمب،لقتنايذلاينيدلاميلعتلاهعنصدقيـباهرإلانينتلاف
،لمعييكلسردلاتاعاقوةمتعملافرغلانم،ةيزمرلاهبورحوةيجولويديإلا
ةداقلانمعمسموىأرمىلعتاشاشلاىلعنم،ةحضافوةرفاسةروصب
.ةاعدوماكحنم

فالتخاىلعنيدلالاجرةنهمراهدزالةيعيبطلاةياهنلايهكلتو
يقاباوعلتباورمألاىلعاوضبقنأدعبف.مهباقلأومهبتارمومهبهاذم
دادزا،يسايسلاوفقثملاويـباقنلاويطرشلاوملعملاوبأللةدئاعلا،تاطلسلا
.يـبرعلاملاعلايفداسفلاوبارخلا

طوقسف:ةرهاظللرخآلاهجولاةءارقانئشاذإ،ةعفانةّراضّبرلو
امك،لحلاوهمالسإلا:لئاقلاراعشلاطوقسهلآموهانعمينيدلاعورشملا
ةمأللذقنملاهفصوب،ةيراسيلاوةيموقلاعيراشملالشفدعب،نويمالسإلاهعفر
رايهنالااذهلكيفراعشلااذهمجرتينأةجيتنلاتناكف،هيفىدرتتامم
.سالفإلاوطاطحنالاو

.اورطيسثيحاوقفخأمهنكلواومكحييكلةصرفلانويمالسإلاذخأدقل
ةسردملايهو،"نيملسملاناوخإلا"ةعامجطوقسعمرصميفثدحاماذه
اهو.ةيمالسإلاتاميظنتلاوبازحألاوتاكرحلامظعماهنمتجّرختيتلامألا

ةياهنينعأ،ينيدلاعورشملاةياهننولجسياهتدفحوةعامجلاءانبأمه
ىلعالإمَجُرتيالوهذإ،ةيمالسإةلودةماقإبةيضاقلاةيمنهجلاةركفلا
ةيروتاكيراكةروصب،هدادضأوهؤارظنوهؤاقشأوشعادميظنتهمجرتياموحن

ليبسىلعةيباهرإةيريفكتٍةروصبوأ،هيوشتلاوخسملاليبسىلعةيلزه
ً،اروصانيدوأًاخسمدِّلوينأةجيتنلانوكتنأبجعالو.ليكنتلاولتقلا
ىنُبيوأعمتجمضهنيوأةايحهبعنُصتالامميأً،اّدالجوأًاعبُعب
لشف:يسايسماظنوأةلودكنيدلاعملماعتلاةليصحيهكلتو.لبقتسم
ً.اعمنيدلاوةسايسلا

حالصإلانعنوزجاع
.ينيدلاحالصإلاةلأسمانزواجتاننأيمالسإلاعورشملارايهناهينعيام

ملوهنمزيفهدبعدمحمخيشلاهببلاطيذلاحالصإلاناوأتافدقل
دقيـباهرإلاشحولاويريفكتلانينتلاثيح،نآلاثدحياماذهو.لصحي
.هابجلاىلعتاعبطلايوذوىحللاومئامعلاباحصأةسردمنمجرخت

ةلباقريغ،ةيمالسإلاةلودلاةماقإل،ةينيدلاعيراشملاف:ةءارقلانسحنل
سفنلناهجوامهالك.ةيروتاتكيدلاةمظنألالاحيهامكًامامت،حالصإلل



،ءانبلاوحالصإلالامعأنعزجاعامهنمًالكنأل،نائطاوتمامهالك.ةلمعلا
لئاسرلاوتادشانملاعفنتملاذهلو.داسفلاومدهلالامعأىلعطقفرداقو
يتلاةحوتفملاةلاسرلاذنم،هئالكولوأدشرمللالوةيغاطللال،ةحوتفملا

،اذلو.يروسلاماظنلاسيئرىلإ،سينودأرعاشلا،برعلانيفقثملاريبكاههّجو
وأعُّدصتلاوراسكنالاوه،يلوصألاويروتاتكيدلا،ناماظنلاهلبقيامنإف
.دلبريغيفثدحيامكرايهنالاوسالفإلا

ةفئاطديىلعءاعنصطوقسدعبنميلاهمدقتغيلبلادهاشلاو
،ةنيدملاىلعاوّضقنادقةعامجلاف.نارهطيفهيقفلاةيالولةعباتلانييثوحلا
دبعينميلاسيئرلاكلذبدهشامك،ةلودلاتاكلتممنوبهنيواهلهأنوعوري
هفصوامك،"ةيمالسإلاةوحصللجذومن"ءازإًاقحنحن.يداهروصنمهبر

المهناىلعو،هلهأداسفىلعدهشيسوكعمجذومنهنكلو.يناريإيفاحص
نأةيودمةحيضفنماهلايو.هيلعنورداقمهالوحالصإلانوديري
نأبتاونسذنمنودكؤي،"هللاراصنأ"مهسفناىلعاوقلطأنيذلا،نييثوحلا
ىيحيةّرمتاذحَّرصامك،"نآرقلاةفاقثضرف"وهمهدرمتنمفدهلا
ةيلقعبفرصتلاً:العفةجيتنلايهاهو.هتعامجمسابنيقطانلادحأيثوحلا
.ةديقعلاةغليهكلتوةليبقلاقطنموهكلذف.ةبارغالو.ةمينغلاووزغلا

ةهجنم:ناعراصتملانادضلااهدسجيامكةقيقحلاراكتحالآماذه
اهيفنوفرصتيةهلآكمهنادلبنومكحينيذلاناطوألاكالمنمةاغطلاىلوأ
لاجرنمهللاكالمةيناثةهجنمو،دحأالوأانأمهراعشنوؤاشيامك
مهبورحومهتاعارصومهتايبصعومهئاوهألزمرلاومسالانورخسينيذلانيدلا
يجولويديإلاحيبشتلاعمناديملايفيركسعلاحيبشتلاعمتجييكل،ةيربربلا

فطخب،ماقتنالاورأثلاوأرابكتسالاوربجتلايهةجيتنلاو،تاشاشلاىلعنم
وحنىلعمهتدابإومهلتقبوأمهريجهتب،مهرايدنمسانلاعالتقاوءايربألا

يفىرجامكو،ةماسلاتازاغلاك،ايلودةمرحملاةحلسألامادختساب،يعامج
.ايروس

نم،ةيناملعلاوةثادحلامسابتمكحيتلاةمظنألانإفىنعملااذهب
دضلاءاعدتسا،هتاّمظنمتَعدتساوأباهرإلاتسرامدق،ةيراسيوأةيموق
اهدادبتسابوأاهقافخإواهزجعب،اهسفنيهتمهسأامردقب،ّدضلل
يفُتنّيبامك،اهيلعةيعورشملاغابسإوةيلوصألاةجوملاةيذغتيف،اهباهرإو
.رخآناكم

ةيآلابلق
بيهرلاثدحلادعبف.ةيلقعلاوةقيرطلاسفنبريكفتلانآلايدجيال



ةسرطغلًادحعضيثراوكنملصحيامو.هيلعناكامكدوعيءيشال
ةصرفلاحتفيامردقب،سانلاىلعةلشافلامهتياصورسكيونيدلالاجر
مهتيوهعماهباحصألماعتييتلاةيندملاةيثادحلاةلتكلادوعصمامأ
.لدابتملافارتعالاوددعتلاوأطسوتلاولصاوتلاليبسىلع،ةيفاقثلاوةينيدلا

يسايسلامالسإلاعورشملةعينشلاوةعشبلاةياهنلادعب:حرصأمالكب
لمعلاوباتكلاىلإعوجرلاىلعمالكلاعفنيدعيمل،هعانصوهلهأديىلع
يركفلاىقتلاةسرامميهنيدلالاجرمامأةلجاعلاةمهملاف.ةوبنلاجاهنمب
نمراذتعالاو،ةبساحملاوةعجارملاودقنلالامعأبمايقلل،يدوجولاعضاوتلاو
ةيوطلسلامهتادبرعباوعنصامعو،مهلامعأتائيسنعًاريفكت،سانلا

.ةيسجرنلامهتاميوهتوةيركفلامهتاذوعشو
يكل،هباوصىلإينيدلالعافلادوعينأيضتقتةيدقنلاةمهملاهذه

دعاوقوسسأىلعةينيدلاةايحلاءانبةداعإل،هتازوحوهتاسسؤميفلمعي
:ةديدج

لقحدرجملب،ايلعةيعورشمهفصوبال،نيدلاعملماعتلا-1
عمتجملاىلعومنلاوضوهنلابدوعيامب،لوقحلارئاسعملعافتييعمتجم
.هلمكأب

هذهف.ممألاوتاعمتجملاحالصإولودلاةماقإعورشمنعّيلختلا-2
مهتاوعدوةدئابلامهجذامنباهبنيريدجريغمهواهلاودصتدقةمهم
نمةليسولاوةدعلانوكلميالمهنأل،اهلنولهؤممهالو،ةليحتسملا
.ةءانبلاميقلاوأةركتبملاجذامنلاوةيلبقتسملاىؤرلاوةيحلاراكفألا

فالتخاىلععيمجللداقتعالاةيرحقالطإودادترالاةدعاقءاغلإ-3
نعًالضف،نويلهاجلاونوجراخلاونودحلملاونوقراملاف.مهتادقتعمومهئارآ
نيدالجلاىلعًاسايقةمحرلاةكئالمنماوتابدق،مهعيمجنيملسملاريغ
.ةينيدلاعيراشملاباحصأمهجذامنعنصينيذلا

،تاشاشلااولتحانيذلاناميإلاسارحودئاقعلاةطرشلدحعضو-4
هركلامومساوخضييكلوأ،مهتاذوعشومهتافارخاورشنييكل،دوقعذنم
.ىرخألافئاوطلانيبومهنيبوأنيملسملانيبءاوس،ةوادعلاو

يلهألا،ّيموكحلاوينيدلا،ميلعتلاجماربنمدعبتستنأ-5
ءاوس،هئاصقإورخآلاريفكتىلعةينبملاماكحألاوصوصنلالك،يمسرلاو
ةحفصلب،اهنمزىلوةلطابةلمعاهرابتعاب،كاذوأباتكلااذهيفتدرو
.ةيرشبلاخيراتيفءادوس

ىلودقل.اهروتسدوةلودلاةيعرشقوفدحألةيعرشنوكتالنأ-6



هذهلكدعب،ةينيدلاتاوتيغلاوةيزمرلاةناصحلاوةيسدقلاةمصعلانمز
ةسسؤملادقفتف،ةيآلابلقنتكلذب.مهعيراشمونيدلالاجرلعيرذلالشفلا
يفةسينكللثدحامرارغىلع،عمتجملاوسانلاىلعاهتياصوةينيدلا
،اهنيناوقلًاقفووةلودلاةياصوتحتاهسفنيهلمعتثيحب،ابوروأ
،ماعلايأرلابناجنميمومعلاءاضفلايفةينلعلاةشقانملاودقنللعضختو
.ةيفاقثلاوةيندملاوةيسايسلاهتايلعاففلتخمب

وأةيوهلاوةقيقحلامسابةيربربوةذوعشوأًةسرطغوًارابكتساانافك
.ةيضقلاوةمألا

ةمزألاةجلاعمب،نيدلاجروماّكحنم،نوينعملاةربعلاصلختسيلهف
!؟مهنمٍةلفغبوأمهتياعرتحتةثراكىلإتلّوحتيتلا

ةبعرملاةدوعلا
اهلّللهوضعبلااهبأبنتيتلانيدلاةدوعيهكلت:لوقلارصتخم

ىلعيسايسلامالسإلاعيراشمتمجُرتامك،ةبعرمةدوعاهنإ:رخآلاضعبلا
.اهخسنفالتخا

يلوصألاعورشملاوً.افرطتوًابصعتمجرتييئافطصالادقتعملاف:ةبارغالو
يفاقثلاءانثتسالاو.نيتنتفنيبةندهدرجموهحماستلاو.رخآلالاصئتساهلآم
الإضرألاىلعمجرتيالسدقملاصنلاو.يراضحروصانيدىلإملسملاليحي
ىلعوطسلاهادؤمءيشلكبًاملعطيحييذلاباتكلاو.ةحابتساوًاكاهتنا
ةنطاوملاأدبمفسنتةينيدلاةلودلاو.نآرقلاىلإاهتبسنلءاملعلاتايرظن
هئاشحأراجفناهلآميفاصلايقنلاعمتجملاو،نادلبلاوناطوألاةدحوكيكفتل
فرشأوةمأريخةفاقثو،ةرحانتملاتايبصعلاوءايمعلاَلتِكلانمطيلخىلإ
.هيلعيزمرلاءادتعالاورخآلاراقتحاينعتقلخلا

ةعقوقيفوأةقيضةناخيفاهبحاصنجستيهفةتباثلاةيوهلاامأ
ةقيقحلاو.تايدحتلاوتالوحتلاةهجاوميفقزأموقئاعىلإلوحتتلةقناخ
عيراشموةيروتاتكيدةمظنأعنصتامردقبًاروصقوًازجعجتنتةقلطملا

ىلإلوصوللةقالخلاوةيحلاةقاطلالشاهلآمف،ةيئاهنلاةقيقحلاامأ.ةيلومش
عمتجملاوةلودلاةملسأةبقاعيههذهراصتخاب.ةعجافلاتاياهنلاهذه
حئاضفلاةحيضفامأ.قاُطيالميحجىلإةايحلاليوحت:يلومشٍوحنىلع
وأتافسلفلاولوقعلاةملسأىلإُيعسلايهفنييمالسإلانيفقثملاىدل
.ءاملعلاهزجنأوأءايبنألاهلاقاّمعًاصوكنُّدَُعيامب،فراعملاومولعلا

نمهسرامناموه.ريكفتلاطمنيفنمكيبطعلاردصمفاذكهو
ينيدلاتوهاللا:هْيَهجوبّهلأتلاينعأ.شحوتلااذهلكدصحنيكل،هلأت



ةلادعلاوةقيقحلااياضقعملماعتلايفكلذدسجتيامك،يناملعلاتوهاللاو
لماكلاوتباثلاودحاولاوسدقملاوقلطملاميهافمبةمألاوأةيوهلاوةيرحلاو
يفةديدجةغلراكتباىلعفقوتيقزأملانمجورخلاو...يسودرفلاويئاهنلاو
يـبسنلاتادرفمبنوؤشلارادتثيحب،ملاعلاورخآلاوسفنلاعملماعتلا

ّقالخلاليوحتلاةغلباياضقلاوتايوهلاساُستامك،رباعلاوريغتملاوددعتملاو
...ءاّنبلابيكرتلاورمثملالدابتلاوألاّعفلازواجتلاو

عقاولاةقيقحىلعضبقلاهنكميدحأالنأبعنتقننأكلذىدؤمو
وأتارايخلاوتاءارقلاددعتىلعةحوتفملاوةينغلاهتاناكمإةلمجوهيذلا
امك،هتقيقحدحاولكعنصينأوهنكمملاف.تايجيتارتسالاوتاهويرانيسلا
ىلعهتردقيفيأ،كاذوألاجملااذهيفهزجُنيوأهنقُتياميفىلجتت

ليبسىلعروضحلاوةيلعافلاةسراممهلحيتيوحنىلعو،عئاقولاقلخ
زواجتتةقيقحلابانتاقالعنأينعيامم.راهدزالاوعاتمتسالاوقاقحتسالا

ةقالخةرماغمكسَرامُتيكل،ينوقيألاويمنصلاوأيسدقلاويتوهاللااهموهفم
عملماعتلاامأ.حرسملاىلعاهنقتنةبعلوأحجنيناهرك،ةذفةبرجتوأ
ةفاقثبثبشتننأهادؤموهانعمف،لطابلااهيتأيالةلزـنمةديقعكةقيقحلا
عنصتامردقبيرشبلاعيطقلاويفاقثلاهلبألاعنصت،ةيناودع،ةماده،ةدئاب
ةيبرعلاتاعمتجملاىلعدوعياميأ،يممألابرخملاوذوعشملاةيعادلا
ً.انارسخوًالابووأًابارطضاوىضوف

رصعلانباشعاد
هذهةباتكىلإينجردتسايذلا"شعاد"ميظنتىلإةدوعلابيهنأ

.ةلاقملا
نإوهنإف،ةيداهجلاتاكرحلاوتامظنملانمهاوسكوهميظنتلااذه

،هيفجردننيذلاينوكلاعقاوللنباوهف،اهتابسرتوةركاذلايصاقأنمىتأ
اذهيفلاجمالذإ.رصاعملاعامتجالاضارمأنمضرموهامردقب
دعب،يملاعوهامويصوصخوهامنيبلصفلا،يلصاوتلا،يمقرلانمزلا
.هلقباسالوهنمكاكفالوحنىلع،حلاصملاتكباشتنأ

رصعلاتاودألكاهفادهألرخستةيداهجلاتاميظنتلادجناذهلو
ًامامت،ةقئافلالاصتالالئاسووتاشاشلاىلإةكاتفلاةحلسألانم،هلئاسوو
ةيلومشةمظنأتماقأةطلسلاىلإتلصويتلاةيمالسإلاتاموكحلانأامك
امأدرأوميدقلانمزلايفامأوسأنيبكلذبةعماج،ينيديطارقويتركفب

.يلاحلانمزلايف
بلقيفشيعي،هدادضأوهتاقيقشلاحيهامكشعادنإف،اذكهو



بعليالهنكلو،يلودلاويميلقإلاحرسملاىلعلعافبعالهنا،دهشملا
ريغوأةيبرعلا،كلتوأةلودلاهذهعمهتاءالووأهتافلاحتهلذإ،هدحو
.هتحلسأوهليومترداصمهلنمؤتيتلاهحلاصمةكبشهلامردقب،ةيبرعلا

ملوعتنإووهف،ةملوعلاةجيتنوهشعادنأينعيالكلذنكلو
ةفاقثللنبا،يركفلاىوتسملاىلعهنإف،يمالعإلاوأينقتلاىوتسملاىلع
.)1(هفوجومالسإلاقمعنمىتأامردقب،ةينيدلا

تامظنملاف.شعادةيشحوريسفتلفرطتلاوبصعتلاقطنميفكيالو
ةفورعملاةيلهألابورحلاتاجومىدعتيعورشمةبحاصيهةيلوصألا
.ةيربربلااهتاوزغواهتيشافواهزئارغب

ةيمالسإلاةعيرشلالالحإل،"ةفالخلاةلودةماقإ"ىلإيمريعورشملااذه
وهيمالسإينيدماظنةماقإنأامبو.نوعّديامك،"رفكلاماظن"لحم
نأيقطنملانمف،ةرمدعبةرمبراجتلاتتبثأامكتالاحملانممويلا
يهيتلا،ةيبرعلاتاعمتجملليجهنملاريمدتلا:ةعيظفلاةياهنلاهذهيهتني
كئلوأمهيفنمب،اهفئاوطواهتانوكمعيمجبةفدهتسميهامردقبةزجاع
رمدتةيبرعريغتايجيتارتسابمهطابترالنولعفيامنولهجينيذلابرعلا

اهنإلوقأ.كاذوأيـبرعلادلبلااذهيفنطولايفمهئاكرشعممهتاقالع
تابستكمبطقفسيلحيطيوحنىلعو،نيبعاللالكبناجنمةفدهتسم
تازجنملابةحاطإلاىلإًاضيأيمريلب،نينرقنمرثكأذنمةزجنملاةثادحلا
ةيدادتراةجومءازإنحن.ةيمالسإلاةراضحلاراهدزارصعيفتققحتيتلا

ًايضامً،ابسكمراصوأققحتوزجنأاملكنم،ماقتنالاورأثلااهفده
.ليحتسملاسودرفلانمزىلإةدوعللً،ارضاحو

بصعتوألهجدّرجمسيلةيداهجلاتامظنملاهبموقتامفانهنم
تاموكحلاديىلع،يـبرعلاملاعللمظنمودوصقمبيرختهنإ.فرطتوأ
اهتايمسمفالتخاىلع،ةيداهجلاوةيوعدلا،ةيمالسإلاتامظنملاوبازحألاو
،زجاعوتكاسوهيذلاملاعلانمعمسموىأرمىلعكلذو،اهبهاذمو
لمعلاواهتبراحمهئاعدابوأاهرامثتساوةيداهجلاتامظنمللهمعدبءاوس
.اهرحدىلع

ةبراحميعدتًادوقعتضمأيتلاةيدادبتسالاةمظنألاىسنأالو
اكريمألكولسنسحةداهشمدقتمويلااهباذإف،ةدحتملاتايالولاوةيلايربمإلا
يفوهرامثتساوهمعديفنافرطلامهسأيذلاباهرإلاةبراحميفكراشتيكل
.هرطخرشتنيوهرشلحفتسينأ

يذلاوههرمثتساوهمعدوأهاعروباهرإلاعنصنملهنكلو



ةلكشملاةجلاعمنكميالهنأل،كلذيفكشأ؟هرحدوهتبراحمبموقيس
لكلاعمتجينأيهنآلاةمهملاله:رخآلاؤسبو.اهجتنتيتلاتاودألاب
يشعادلاباهرإلاةبراحمل)نييريفكتونييناملعوأنييطارقوميدونييباهرإ(
،لودلاةداقنمهؤارظنوامابوأكارابيكريمألاسيئرلالوقيامكهرحدو
نإ،ةطولغموأةجذاسةءارقهذه؟نيفقثملاوبّاتكلانممهيأرىرينمو
.ةخخفموأةهوبشمنكتمل

نإف،ملوعملايمقرلارصعلااذهيف،ةكباشتمتتابرئاصملاتمادامو
نيبعاللاصخألابو،نيتكاسلاونيجرفتملا،مهيلعدترتوعيمجلالواطتسةثراكلا
ىلإناريإنموايسورىلإاكريمأنم،سيلاوكلاءارونموأًانلع،نيئطاوتملا
ملاعلاماظنلاطيحالصإريغنمةلوديفحالصإل،مويلا،لاجمالف.ايكرت
ال،كلذريغنم.هلئاسووهريياعموهميقوهميهافملكب،لودلاتاقالعو
قّزمتلاورتوتلانمهدصحنامىوسمهحرسمىلعنوبعاللاوبرعلادصحي
.ؤطاوتلاوطّروتلاوأطّبختلاوزجعلاوأ

ááá
ةدوعاهنإ.حرسملاىلعنيدلاةدوعةليصحيهكلتىرخأةرم

تاملظلاروصعىلعمحرتنانلعجتيتلاةيربربلاهذهلكفلختةبعرم
نماننكسياميهامنإو،ةنيدملاجراخنميتأتالةيربربلاو.اهتاغطو
اهنإ.ةيلايربمإلاعماطملاوةيشافلاعزانملاوةيشحولازئارغلاوةيسجرنلالويملا
فرتعنل..ةخخفملاةيلقعلاوةروتوملاةيوهلاوةيسجرنلاانألاوةرامألاسفنلا
يشحولاويربربلاويشافلاودسافلاوةيغاطلا:جالعلانسحنيكلءادلاب
.سوفنلاولوقعلانطوتسي

هنإ.انتعينصوهامردقباننكسييـباهرإلاجذومنلافىنعملااذهب
يتلاةيجولويديإلاةفاقثلاةعينصوهامردقبتاسسؤموُمُظنوراكفأجاتن
تالآملاهذهىلإلصنيكل،دوقعلاوطنوفقثملااهبلغتشاوأاهجتنأ
اهروصب،اهتاحيبشتواهتاميوهتب،ةفاقثلاهذه.ةكلاحلاتاملظلاوةسئابلا

لءاستنيذلاشّحوتلاءاروتفقويتلايه،اهريياعمواهمَيقب،اهجذامنو
.هعاّنصنمنحناميف،هردصمنعنآلا

رييغتببلاطيهرمعدحاولايضقينأفيزلاوعادخلاولهجلانمف
همدصيوقفخينأدعب،عمتجملاوريغلاىلعةيلوؤسملايمريمث،عقاولا
ذنماهتيحالصتَدقفملاعلاوريغلاوتاذلالوحانراكفأف.هتيربرببعقاولا
يلوصألادوعصيفمهسأدقيناملعلايريونتلافقثملالشفنإلب،نمز
اممهفنسحنيكمدصتيتلاةقيقحلالّبقتىلعانلوقعبّردنل.يريفكتلا



،دشرملاو،ةيغاطلاثولاثصخألابوً،اعيمجانتعينصوهشحوتلاف.ثدحي
.هتقيرطىلعوهتغلبهعنصيفمهسأمهنمدحاولكذإ.ةيعادلافقثملاو
هزجعبثلاثو،هتيسجرنوههلأتبرخآو،هداسفوهدادبتسابهعنصيدحاو
.دقنلااذهبنيفقثملاملظأينارأالوً.اعمتافآلاهذهّلكبوأ،هقافخإو
عويذوهصوصنرشنوأهروضحوهعقوموهمساىوسهّمهيالاّنمدحاولاف

.ملاعلاوأهدلبَيِنفولو،هميركتوهزئاوجوأهتيص
امكينفدهتسيهتسارشوأهتواسقىلعدقنلااذهنإلوقلابيهنأ

نأيناهرو.ثدحيامعةيلوؤسملانمءيربدحأالذإ،يريغفدهتسي
.يصاصتخاتاودأبويلمعلقحنمًاقالطنااهصيخشتوةمزألامهفيفمهسأ

قحلم
نإو،ةيمالسإلاةيلوصألادقنلًالصأةصصخمةلاقملاهذهنأىلإريشأ

ترثأتساتارايتيهو،ةيناملعلاةيثادحلاتارايتللةيدقنتاراشإاهيفدجن
.)1996("ةبخنلاماهوأ"يـباتكذنم،ةيلوصألاتاكرحلالبقيدقنب

يف،يدقنلوانتةمث)هتقبسيتلابتكلايفامك(باتكلااذهيفو
،ةيزانلا(ةيلومشلاةمظنألاوةيروتاتكيدلالودلل،ةلاقموأعوضومريغ
ىلإتلوحتاهنكلو،ةثيدحتاطفايتحتتلغتشايتلا)...ةيواملا،ةينيلاتسلا

ةينيدلاةمظنأللرخآلاهجولاكلذبًةلكشم،ةثيدحلاتانايدلاهبشيام
،نيرصنعلانمةبكرموأ،ةيراسيوأةيموقتايلوصأءازإنحن.ةيطارقويتلا
تايلوصألانأامكًامامت،يسدقلااهعباطةينيدلاتايلوصألانمتذخأ
ةمثىنعملااذهب.يلومشلااهعباطةثيدحلاتايجولويديإلانمتذخأةينيدلا
.تايلوصألانيبئواسملللدابت

،"ةيناملعةامسملا"ةيبرعلالودلايف،صاخلكشب،دسجتاماذه
تعفردقل.ينيلاتسلايتايفوسلاماظنلالاونمىلعتلكشتلوديهو
ةدحولاتاراعشنعًالضف،ةلادعلاوةيطارقوميدلاومدقتلاكةثيدحتاراعش
جاتنإديعتيكلو،اهبيرختواههيوشتيفنعمتيكلنكلو،ةيرحلاوةبورعلاو
دلبريغيفيرجيامك،أوسألااهلكشبةيلهألاتايبصعلاوةيديلقتلاىنبلا

.يـبرع
دهعنماهجورخدعبايروستناك.يروسلالاثملاوهدهاشلاو

هنأدهاشلاو،يناملعلا،يددعتلا،يندملااهعباطاهلةلوديسنرفلابادتنالا
هتيرثكأدلبيفةموكحلاسئرينأ)يروخلاسراف(يحيسملذئمويحيتأ
.ةملسم

بناجنم،هيلعبالقنالاىرجدق،بسكملااذهريوطتنمًالدبو



،ةيداحأةيلقعبلودةماقإل،ةيررحتلاوةيموقلاتاراعشلاتنبتيتلاةمظنألا
ةلودضوقوةنطاوملاأدبمفسنيذلارمألا.ةيلوصأ،ةيرصنع،ةيوئف
تاعارصللةسيرفىلإعمتجملالوحامردقب،ةينطولاةدحولامغلونوناقلا

ناكو.ةيبهذملاوةيفئاطلاوأ،ةيسايسلاوةيجولويديإلا،ةيومدلاتابالقنالاو
.نآلاايروساهيفقرغتيتلاةيلهألابرحلاوهلآملا

تبرخةثيدحةمظنأمايق:يـبرعدلبريغيفىرجاماذهلعلو
،لودلاتلوحامردقب،ةغرافنيوانعدرجمىلإتلوحتيتلاتاراعشلا

،ةيسايسلاوةيبزحلا،تايفاملاوتايبصعلاةمدخلةادأىلإ،اهتزهجأواهتاسسؤمب
.ةيفئاطلاوةيلبقلاوأ

ماظنلاناكاذإو.ةيناملعلودلاكلتىمستالنأىلوألاف،اذلو
،هلاونمىلعتجسنيتلاةمظنألاف،"يلومش"ماظنكهمسابىمسيينيلاتسلا

ةيلومشلاةمظنألل"خوسم"ةباثمبيهذإ،اهمسابىمستنأقحتستً،ايبرع
تافآوةمادقلاضارمأنيبتعمجيتلاةخسنلاكلتاهلاثمو.ةيبوروألا
نقتأماظنيفتدسجتيتلاو،يشافلالقعلاويفئاطلادقحلانيب،ةثادحلا
ثيحنمهلقباسالوحنىلعتوملاةعانصوبيذعتلانفهباحصأ
.هتيجمهوهتيربرب

نحن،تارايهنالاوتاعجارتلاوتاقافخإلاءوضىلعو،لاحيأيفو
ىلإوأ،يراسيوينيميىلإبهاذملاوسرادملانيبتافينصتلانآلازواجتن
تايوهلاساستفيكوهمهملا.يروثويحالصإىلإوأ،يناملعوملسم
ىلإيدؤيوحنىلعمجرتتوراكفألارادتنأمهملا.تايصوصخلاسرامتو
عيسوتىلإوأقوقحلانمديزمباستكاىلإوأشيعلاطورشنيسحت

رمثملالدابتلاتاحاسمعيسوتىلإصخألابيدؤتنأو،تايرحلاشماه
.فنعلاوفرطتلاةغلنعًاديعبتاعامجلانيبوأدارفألانيبءانبلاو





تعمتسا،"ةينيدلاةسسؤملاةعينصيـباهرإلانينتلا"يتلاقمرشندعب
تاقيلعتلاضعبتأرقامك،ءارقلابناجنملعفدودرنمهتراثأامىلإ
ىلإً،اددجم،ينجردتسايذلارمألاً،ابلسوأًاباجيا،باتكلابناجنم
ىوسو،ملاعلاوبرعلاوأباهرإلاومالسإلاوأةقيقحلاوةيوهلالوحةباتكلا

يفبخاصلالادجلاراثموحوتفملاشاقنلارادميهيتلااياضقلانمكلذ
ةصاخ،عمجأملاعلايفلب،ةيبرعلاوةينانبللا،ةيسايسلاوةيفاقثلاطاسوألا

ىلعحلاصملالخادتتورئاصملاكباشتتامردقب،ًةملوعدادزيملاعلانأو
.ينوكلاحرسملا

ةيلالقتسالاوةيعبتلا
جرخأيننأكو،مالسإلانعتبتكيننأاوظحال،ةلاقملااوأرقنمضعب

عملماعتأمليننأبلوقلايعسوبباوجلايفو.هجراخفقأوأهيلع
عمتلماعتيننأبلباقملايفلوقأالو،هتيوهنععفاديملسمكيسفن
نمولخيدقنالو،ّللحيوحّرشيدقانكتفرصتدقل.يتيوهلهراككيسفن

،نيملسملانمنيريثكلامدصتوئجافتيتلا،عئاقولانأاميسالو،مْدصوحْرّج
.ةعجارملاوةلءاسملاعضومةينيدلامهتيوهعضت،مهتابسيفىقرغلا

اذه.تاقبسملاررحتلاوتامرحملارسك،يننكمأامىصقأ،تلواحاذلو
ّفتلنالوقئاقحلاهّومنالنأانئشاذإ.صيخشتلاومهفلالمعهيضتقيام
.ءاصعتساوًاديقعتدادزتيكلتالكشملاىلع

لالخنميتيوهبفِّرُعأاليننأ،يدقنلافقوملااذهيفساسألاو
يدئاقعلامالسإلاىلإيئامتنانمتررحتويركفبتيلقتسانأدعب،نيدلا

مسرتماكحأوضئارفةموظنموأناكرأولوصأةعومجمهفصوب،يهقفلاو
.لمعلادعاوقددحتورظنلارطأ

نأضفرأثيح،ةيركفلاتاءاقللاوتاودنلايفهبحُِّرصأاماذه
،ينانبلكًالوأيتيوهبفيرعتلاًاّرثؤم،يمالسإركفمكوأملسمبتاككفّرعأ

يننأليـبرعكًايناث؛لمعأوميقأوتأشنهيفيذلايدلبوهنانبلنأل
.ةيبرعلاةعومجملاىلإيمتنينانبلنألو،اهببتكأوةيبرعلابقطنأ

ةبكرملايتيوهداعبأنم،يفاقثوأيزمر،دُعبوهفمالسإلاامأ
ًايأو،يعولاديعصىلعلقألاىلع،فيرعتلانمهدعبتساانأو،ةسبتلملاو



نمالتافسلفلالهأنميسفنّدعأيننأوةصاخ،هبيرثأتىدمناك
.تانايدلاعابتا

نادلبفلتخميفةفاقثلالوقحيفنولماعلالعفيامكفرصتأكلذب
هدلبلالخنم،نورخآلاهبفِّرُعيوأ،هسفنبفّرُعيدحاولاثيح،ملاعلا

نانفوأيكريمأملاعوأيناملأفوسليفوأيسنرفبتاكلاقيف،هتنهمو
...يـبمولوكيئاوروأيلاطيا

ينأشويدوجولايطمنيفهيلعانأامبفرتعأيكلفكلذلعفأاذإانأو
صخألابو(ةيبرغلاةفاقثلاةليصحيننأل.ّرتستوأهيومتريغنم،يركفلا
يتفاقثنمتيتأانأًاعبط.ةينيدلاةفاقثلاةليصحانأاممرثكأ،)ةيسنرفلا
ةيدئاقعلااهبناوجبسيلو،ةيقلخلاوةيفسلفلاوةيبدألااهبناوجبنكلو،ةيثارتلا

صنلافىنعملااذهب.اهنمررحتلاواهيلعجورخلاتلواحيتلاةيهقفلاو
يلايخمليكشتيفمهسأيذلايثارتنمءزجوه،ينايبيـبدأصنك،ينآرقلا
.يـبدألا

هفصوبهسفندحاولافرعينأقافنلاوأفيزلانمتابدقل
امك،هضئارفوأهعئارشقبطيالومالسإلاميلاعتبذخأيالوهمثً،املسم
يفمهنمم)نييمالسإونييناملع(،نييعماجلاونيفقثملانمنوريثكلالعفي
.ةثيدحلاةفاقثلاةليصحمهباقلأومهفراعمومهتارّوصتومهيعو

ةياصولارسك
،ةيوهلابفيرعتلاىلعرارصإةَّمثةيمالسإلاوةيبرعلانادلبلايف

ةنطاوملاميهافمىلعةيولوألااهلىطُعتيتلاةينيدلاةفصلامادختساب
قيزمتوه،ةبعرملاهتدوع،حرسملاىلعنيدلاةدوعدعب،لآملاو.ةكارشلاو
ةركاذلاةبلغةليصحيهكلتو.ناطوألاونادلبلاتيتفتوةيبرعلاتاعمتجملا

ربدتلاةسايسولقعتلاةدارإومهفلاةغلىلع،ةلضعلاوةفئاطلاوأةزيرغلاو
.ةكرتشملارئاصملاعنصيفءانبلاو

،يراضحلابرعلاعورشمءاروفقويذلاوهمالسإلاناحيحص
عورشملااذهنكلو.نورقلاوطيملاعلاحرسملاىلعمهدوعصيفمهسأو
ًاكّرحموأمدقتلاوضوهنللًاناونعلكشيدعيملو،نمزذنمكلهتسادق
.راهدزالاوومنلل

ءاوخلاألمتيراضحلالمعللةديدجغيصونيوانععارتخانمدبال
حيبشتلاوةيفرعملاةذوعشلاةهجاوميف،يركفلاغارفلاويدوجولا
.ينيدلاباهرإلاويسايسلادادبتسالاةهجاومنعًالضف،يجولويديإلا

ً.احمسوأًالدعتموأًايطسوناكمالسإنعثيدحلا،نآلا،يدجيالو



فارتعالاقطنملًاقفويضاملايفلّكشتيملهتيوهبملسملايعونألًالوأ
ىلعوضعبلامهضعبىلعاوحتفناواولدتعادقنيملسملانألًايناث؛حماستلاو
همَيِقبثيدحلاملاعلايفمهطارخناببسب،ةضهنلارصعذنم،رخآلا

طوقسدعبءارولاىلإةدوعللليبسالهنأ،مهألاوً،اثلاث؛همظنوهميهافمو
.هباحصأديىلعةيثراكلاهتياهنبتكييذلايمالسإلاعورشملا

تايآبداهشتسالانمىودجالهنأبىرخأةرملوقأيندجأانه
،ةيسدقةغلبملكتنالناانئشاذإنآرقلاف.مالسإلانععافدللنآرقلا

تاجتنمللضرعموه،ةيلوادت،ةيبرع،ةيويندةغلبلب،ةيبيغ،ةيتوهال
ضقانتاموأهبتشاوسبتلاامىلعيوطنيةيركفلاعلسلاوةيزمرلا

.ماكحالاوءارآلانموأتالالدلاويناعملانمضراعتو
.ةيويحةيدوجوةيضقيهيتلاجاوزلاةلأسمدنعًالاثمفقوتنلو

يفتكينأةءورملايوذنمنوكينأوألدعينأءاشاذإلجرلاعسوبف
،ةروكذلاوةزيرغلاقطنملوأىوهللملستسينأدارأاذإاّمأ،ةدحاوةجوزب
نمهلباطامحكنينأوأىرخاوةأرمانيبهداؤفلّقنينأهعسوبف
.ءاسنلا

يفةيآلادكؤتامك،ةدحاوعمالإلدعينلهنألجرلافرعيعبطلاب
يفتكيالهنكلو.﴾...ًةَدِحاََوفاُولِدَْعتََّالأُْمتْفِخْنَِإف...﴿صوصخلااذه
عيرشتلاةحيضفيهكلتو.هاوهىلعةرطيسلاعيطتسيالهنأل،ةدحاوب
رثكألاو.هكاهتناىوسهبنوذخآلاوأهوعضاونسحياليذلاينيدلا
مث،لقعةصقاناهنأبةأرملامهتييذلايهقفلاعيرشتلاوهةيحئاضف
.مثإلاوةيصعملاىلإهدوقتامنإ،لجرلااهئاوغالاهنأب،ىرخأةهجنماهمهتي

يفنمكتامنإ،هتزجعموهتدارفوهتزيمهنأبلوقألنآرقلاىلإدوعأ
ىلعو،ديحوبهذمىلإوأدحاويأرىلإلازتخالاىلعيصعتسيهنوك
ءاملعلانميئاصقإلاقطنملاويداحألاركفلاباحصأهعملماعتامسكع
ةيهقفلابهاذمللوةضقانتملاةيمالكلادئاقعللاوعّرشواوسّسأواوّرظننيذلا
،تاءارقلاددعتىلعحوتفملاصنلايفعستاامتقيضيتلا،ةضراعتملا

ةيوهبفيرعتلايفهنمىلوأحبصتل،نآرقلالحمةياهنلايفّتلحيتلاو
لولحلاولصأللعرفلاءاغلإ:ةيلوصألاقزأموهكلذو.هنوؤشرييستوملسملا

.هناكم
،هتروصعيملتومالسإلالادتعإىلعمالكللنآرقللةدوعلانإف،انهنم

يتلاةعينشلاتاكاهتنإلاوةعيرذلاتاقافخإلاهذهلكدعبنكممريغ
،قالخليوحتىلإجاتحيرمألافً.اخيطلتوًاهيوشتمسإلاتلواطوزمرلاتسم



يفديدجتلالجأنم،ةيسجرنلاتاماوهلاوةيدئاقعلاتاميوهتلانعًاديعب
نيوانعلانملاّعفونهاروأباّذجوكرحموهامراكتبإب،ناونعلا

.ءامسألاو
الاذلو،هيلعناكامكدوعيثدحلادعبءيشال:ةءارقلانسحنل

ريغ،ةيندم،ةيملسمالسإللةروصعيملتلةبولقمةروصبفسلفتلايدجي
ىمعألافنعلااذهلكهساّرحوهتاعدديىلعجتنأنأدعب،ةيفنع
دعب،ءارولاىلإةدوعالو،ةبعللاتفشكناوةعنقألاتطقسدقل.شحافلاو
تاعامجوتامظنمبناجنممالسإللتارامثتسإلاوتافيظوتلاهذهلك
داسفلابورضتسرامامردقب،فيزلاوقافنلاولجدلانونفتنقتألودو
.مارجالاوباهرإلاوأدادبتسإلاو

ةميسجلاثادحألاةأطوتحتمالسإلاريغتينأوهنآلانكمملا
،ترطضايهذإ،لبقنمةيحيسملايفلصحاماذه.ةفصاعلاتالوحتلاو
ً،اليدبتوًارييغتاهسفنىلعلاغتشإلاىلإ،ثيدحلاملاعلاتايدحتةهجاوميف
فيكتلانسحتيكل،ريفكتلاقطنمنعّيلختلاوتباوثلاوتامّرحملارسكب
النأاوسنارفيلاحلاابابللحيُتياماذه.رصعلاةغلوةايحلاروطتعم
ئجافتةيرذجوةيوينبتاحالصإبموقينألب،ةديقعللسراحكفّرصتي
.عمجأَملاعلائجافتامكةسينكلالهأ

ىلعً،اعوط،اومِدُْقينأنيملسملانيدلالاجرنمنذإنعقوتنالف
مهتطلسضوقيومهدوجورربميغليكلذنأل،ةيرذجتاحالصإءارجإ
نمؤملاةيئانثيف،صاخٍلكشب،ىلجتامكناميإلاسسأسميامك،مهرودو
رفاكلاماهتالمدختستةيئانثلاهذهتناكاذإو.كرشملاوملسملاوأرفاكلاو
،رفكلاةمهتنميربربلايشعادلاةئربتل،ةرملاهذه،تمدختسااهنإف،هلتقو
ةبراحمل"رهزألا"يفنوعمتجملامالسإلاءاملعررقامكنيتداهشلابّرقيهنوك
عفادينموهنمؤملاو.نمؤميشعادلانأينعيامم.باهرإلاوفّرطتلا

يهكلتو.يريفكتهنأبهماهتالنذإىنعمالف،هريغرّفكيوهتديقعنع
امىنعمنوفرعيالنيذلاهلهأاهدسجيامك،ينيدلادقتعملاةحيضف
.هتبراحمنوعّدياميففرطتلانوغوسيمهذإ،نولوقي

ةيسنرفلاةروثلايفّلثمتينوكثدحىلإتجاتحاةيحيسملاتناكاذإو
نإف،ابوروأيفلودلاوتاعمتجملاىلعاهتياصونعّىلختتيكل،ىمظُعلا
ىلع،ةيبرعلاتاعمتجملااهدصحتيتلاثراوكلاهذهّلكىلإجاتحيمالسإلا
ىوسجتنتاليتلاتباوثلابمهتقالعهلهأريغييكل،همسابنيقطانلادي
عنتقييكل،ةيربربلالامعألانمديزملاىلإجاتحيوهلب،قزآملاوخاخفألا



ءانبلالوةثيدحةايحةعانصلًاحلاصدعيملمهمالسإنأبنوملسملا
ةكارشلاىوتسمىلعالوةينطولاةكارشلاىوتسمىلعال،ةرّوطتمتاعمتجم
.ةيملاعلا

عورشملاةميزهعنصتتارايهناوتامدصنمثدحيامفاذكهو
حتفييكل،عمتجملاىلعنيدلالاجرةياصورسكيفوسيذلاوهيمالسإلا
ثيحب،يسايسعورشمكوأيراضحناونعكمالسإلابانتقالعرييغتلناكمإلا
رثكأال،عمتجملالوقحنمًالقحوأ،ريغالةيفاقثةيلعافهفصوبلماُعي
نطولايفمهئاكرشعملصاوتلاهبنونمؤملانسحينأيفهحالص،لقأالو
نعًاديعبكلذو،ءانبلالعافتلاورمثملالدابتلاليبسىلع،ةيناسنإلايفوأ
.ءاصقالاوسيدقتلاةيئانث

ةءارقلاوةآرملا
يفضعبلادجيالدق،مالسإلانأشبةقيقحلالوقّصخياميف

.ةيركفلاةلوادملايفيئاقدصأدحأينأجافامك،طلاغموءاطخأىوسيتلاقم
لاقتنالاعمهزواجتّ◌متيذلا"تفاهتلا"قطنمباهعملماعتينملاحهذه
دقن"هتيمساملرخآهجووهيذلا"صنلادقن"ىلإ"لقعلادقن"نم
يف،ءايشألاةقيقحىلعضبقلاهنكميدحأال،دقنلااذهبسحبو."ةقيقحلا

ىنعمبوأعقاولاةيهامبرمألاّصتخاءاوس،هيعّديوهلوقيوأهحرطيام
وأبوتكملارثالايأ،صنلاأرقننأوهنكمملا.صوصنلانمصن
نيبقباطتيهةقيقحلانوكيأ،"ةآرملا"موهفمزواجتنكلذب.عومسملا
وهصنلاثيح،"ةءارقلا"موهفمىلإ،صنلاوىنعملانيبوأعقاولاوركفلا
،هيفلاغتشالايرجيلقحوأ،اهيلعلمعلايرجيةداميأ،ريكفتللناكما

بيكرتلاوءانبلاةداعإلً،اكيكفتوًاليلحتوأً،ابيقنتوًارفحوأً،اليوأتوًاحرش
ديدجتل،تافوشكلاوتالّوحتلاءوضيفوأ،تامزالاوتايدحتلاعقوىلع
.ةلماعملاوةقيرطلايفوأةيؤرلاولقحلايفةيركفلاةّدُعلا

كلمتواهعقاوقلختصوصنللوأعئاقوللتاءارقءازإنحن،اذكهو
،لبقنمصنلايفأرقيملامأرقت،ةلاّعفوةبصخنوكتامردقب،اهتقيقح
تاءارقلاهتسرامامعفشكلاب،ةرياغموةديدجةروصبعقاولاصخشتوأ
نأنكمياملقأف.ءاصقالاوبجحلانموأ،طابتعالاومكحتلانمةقباسلا
.اهدوجوبعيمجلافرتعييتلاةلكشملاةشقانملبابلاحتفتنأوه،هلعفت
ّحتفتدقاهنكلو.مهنأشاذهفمهتاعانقبنوكسمتيضعبلالعجتتناكاذإو
ةينيدلامهتيسجرنرسكت،ةديدجتاعانقليكشتل،نيرخآلامامأ،ناكمإلا
.ةلكشملاردصميهيتلا



يتلاقمنأتفشتكادقو.عئاقولاوصوصنلليتءارقوههتبتكامو
اهيفدروامباوبجعأوأاوعنتقانممنيريثكلاىدليـباجيالااهادصتقال
.ةياهنلايفهرثأوهصنلانإ.تاحارتقاوفقاوموأتاليلحتوراكفأنم
يأهلنوكينلكلذنإف،ييأرنعتعجارتويتعانقترّيغولىتحو
لماعتلاىدجألاف.اهأرقنمنهذيفرثأنميتلاقمهتكرتامىلعدودرم
،ةكلهتسموأةقبسمفقاوموءارآنععافدلل،تفاهتلاقطنمبسيل،اهعم
ديدجقفأحتفوىنعملاديدجتلجأنم،ةيليوحتةيديلوتًةءارقاهتءارقلب
.ةجلاعملاوةبراقملل

ةجودزملاةمهتلا
يداهجديىلع،رئازجلايف،ليدروغهيفرهيسنرفلاقلستملاحبذدعب

نييسنرفلانيملسملانمنوريثكلارعش،يشعادلاةفيلخلاعابتانميمالسإ
نأعمو.نونادموأنومّهتممهنأب،يربربلالمعللةنادالاتاجومطسو
اوحارمهنإف،ةيناملعلاوةثادحلالهأنمهفصوبهسفنمّدقيمهنمضعبلا
،ةيناثةهجنممالسإلانعاهنوفنيو،ةهجنممهسفنأنعةمهتلانوفني
ّتمياليداهجلايـباهرإلاهلعفامنأىلعدهاوشلاوةلدألاميدقتبكلذو
.دعبلالكهنعديعبوهلب،َةلِصِبمالسإلاىلإ

ةيحضاوناكامردقب،نوعيالثيحنمةيوهلاخفيفاوعقوكلذب
مهفصوبمهنولماعينيذلامهينطاومضعببناجنمةيرصنعةسراممل
يفنيميقملابرعللنآ.ةيناثلاةجردلانمنييسنرفوىلوألاةجردلابنيملسم
لثماورسكينأ،اهتيسنجنولمحييتلا،ةيبرغلالودلاةيقبيفوأ،اسنرف
لامعألاىلعلعفلادودروفقاوملاصخياميف،يرصنعلالماعتلااذه
.نييمالسإلانييداهجللةيشحولا

.ملسملاوأيـبرعلايسنرفلاهيلإأجلييذلاجودزملايفنلايدجيالف
لثميفّنيدتمريغيسنرفيأفرصتيامك،دحاولافرصتينأنكمملانم
ً.ايملاعوأًايسنرفًانطاومهفصوبيربربلالمعلاراكنتسا:فقاوملاهذه
هدقنب،يسكراملا/يحيسملايقيدص،ةّرمتاذ،يلهّجوتامدنعانأفلاثمللو
.هنععافدلابىلوأيهو،هعجارممالسإللنإروفلاىلعهتبجأ،مالسإلل

مسإبةيربربنمسراميامءازإًانادُميسفنربتعأالانأف،اذكهو
،ةلزـنمةديقعك،مالسإلانأل،هنعةمهتلايفنأاللباقملايفينكلو،مالسإلا

ىوسجتنيال،ةيسدقةفصباهعمنولماعتينيذلا،اهعابتاناميابسحبو
يدسجلاوأيركفلاويزمرلا،ءاصقإلاوفرطتلاوأقالغنالاوبصعتلا

يففلتخملارخآلاهاجتوأ،بهذملايففلتخملاملسملاهاجت،يداملاو



.ةفسلفلاوأةنايدلا
تحت،حرسملاىلعهلاجردوعصونيدلاةدوعةليصحيهكلتو

بورح:ةيالولاوأةفالخلاوأةيمكاحلاوأةضهنلاوأةوحصلاتايمسم
اهتابستكمبحيطتةروصبو،ةيبرعلانادلبلليجهنمريمدتو،ةكّاتفةيلهأ
ً.ارضاحوًايضامةيراضحلا

راقتحالاوراكتحالا
امب،ةقيقحلاراكتحاةليصحوههنميناعنام.ةمزألاصيخشتنسحنل

عابتأنمهبحاصناكأ،ىتأةهجيأنم،سانلاراقتحالرخآهجووه
.تافسلفلاوأتايجولويديإلاباحصأنممأتانايدلا

ةيلوصألاصخألابو،ةينيدلاتايلوصألا،صاخلكشب،هسرامتاماذه
،ةسّدقمةديقعباحصأمهنأبنيملسملاناميإةفآلاهذهلصأو.ةيمالسإلا
دق،مهاوعدبسحبو،هللانأل،ةيئاهنلاوةقلطملاةقيقحلابتقطن
.هدابعىلإهتارّرقموهلئاسررخآغلبيوهيحومتخيل،مهافطصا

ّنيزيذلا،يسجرنلا،يئافطصالادقتعملااذهىلعنوملسملاماندقو
يوطنتمهتعيرشنأبو،لطابلاهيتأيالمهباتكنأبو،ةمأريخمهنأبمهل

.تالكشموأةلئسأنمةثيدحلاةايحلاهحرطتاملكللولحوةبوجأىلع
ىلعةّيحلاةقاطلاّلشو،لوقعلاىلعمتخلاوهداقتعالااذهىدؤمو

بّصعتلاةسراممنعًالضف،فلختلاورقفلاولهجلاجاتنإل،راكتبالاوقلخلا
.هروصوهلاكشأعنشأوعشبأبفنعلاراجفنايفكلذدسجتيامك،فّرطتلاو

دعيملبرعلانأيأ،ةفرعملاباوبأّدسطقفتسيلةليصحلاو
ةيملعلاتايرظنلاىلعوطسلا:أوسأوهامةمث،ملاعللهنولوقيءيشمهيدل
نيدلالآموهاذهو.نآرقلاىلإًاروزاهتبسنل،ثيدحلابرغلايفةجتنملا
ةيلوصألاهسرامتامبسحب،ءيشلكبًاملعطيحييذلاباتكلاومتاخلا
مهّتيرحاوسرامنيضاملانأل،رصعلااذهيفلوقأ.رصعلااذهيفةيمالسإلا

،عقاوللوصوصنللةبصختاءارقيفكلذّىلجتامك،دقنلاوريكفتلايف
ةيفرعملوقحلًاحاتتفاو،ريغلانعةلوقنملامولعلاوةفسلفللًاريوطتترمثأ

.ةديدج
ةيفاقثلاتانوقيألا

،ةفلتخمغيصبهرّركنو،لقألاىلع،رشعتاونسذنمهلوقناماذه
،هتأرجىلعدهاشلاهركفتانبنموهديدجهربتعيوهديعتسينميتأيمث
ىمعأًاديلقتيفاقثلاهعجرمّدلقينمم،هلقعىلعَمِتُخنمهنعبتكامك
عمةيرشبلاناعطقلالماعتتامكًامامت،دقنلااهلاطيالةنوقيأهفصوب



.ةنايدلايفوأةسايسلايفاهتمئأواهئامعز
نأدعبةيفاقثتاروصانيدبهبشأتتابمهعجارمنأاماذه

مه،مهيدلدعيملو،ةيجولويديإلامهتاراعشوةيثادحلامهراكفأتكلهتسا
يلوصألافرصتيامكنوفّرصتيمهارناذلو.هنولوقيديدجءيش،مهسفنأ
.ءارآلاوراكفألانمنورخآلاركتبيامهثارتىلإوزعييذلا

دوقعدعبنولءاستي،ةثادحلاتاروصانيدينعأ،ءالؤهنأفيرطلاو
اذهردصمنع،يـبرعلاعقاولارييغتلجأنم،ةلشافلاتالاضنلانم
مهقافخإلةرمث،امىنعمب،وهاميف،ةيبرعلاتاعمتجملاجاتحييذلاشحوتلا

ةيتاذلامهتاميوهتنعًالضف،ةتئافلامهراكفألةرمثوهامكمهزجعو
.مهفقاوملآمومهلاوقأىنبمنولهجيمهنكلو،ةيفاقثلامهتيسجرنو

،مهفقاومومهئارآرييغتةيركفلاتاروصانيدلانودشانينمةجاذسلايو
يلعفريثأتيأًالصأنوكلميالو،هنولوقيديدجيأمهيدلدعيملمهاميف

.تايرجملايف
ةعيدخلاوةعيرذلا

ةيربربلانأضعبلابتك،يمالسإلاداهجلا"ةيربرب"ّصخياميف
...مدقتلاوةيندملاوةراضحلاةناخيفعضوتىرخأتافاقثبناجنمتسروم

،اهأرقيملوأيتلاقمأرقدقضرتعملاناكاذإامعرظنلافرصبو
ىلعةيوونةلبنقتقلأاكريمأنأبدحأينرّكذينأىلإةجاحبتسلانأف
نأوأ،ةيرشبلاخيراتيفةقرحموأةرزجمربكابكترتيكلاميشوريه
.سانلانمنييالملاتارشعامهتيحضبهذنيتيملاعنيبرحاوضاخنييبرغلا
نهوبّذعمثتايتفلااوبصتغانيرمعتسملانأبيلنّيبينملجاتحاالكلذك
.رئازجلايفنهولتقو

ىلإتبهذثيح،)1991("ىنعملاةبعل"يـباتكذنمناسنإللدقانانأف
رشبلانأل.اهيلعدادترإلاوأاهقيزمتلهسيةرشقدّرجميهةراضحلانأ
ةكارشلاةيلقعوألقعتلاةدارإمهكّرحتاممرثكأ،داقحألاوعامطألامهكرحت
ام.اهيلعًاعمجموأةلداعًابورحنوضوخياملقمهفاذلو.نماضتلاو
ةنميهلالجانموأماقتنالاورأثلاعفادببورحلاعشإوههيلعنومدقي
،تاغوسملاوراذعألااهلاوعرتخينأدعب،ةورثلاوةمينغلابزوفللوأةرطيسلاو
.اهيلعةيعورشملاغابسإواهليمجتل

عافدلاوانتيربربىلعرتستللًاغّوسمتسيلريغلاةيربربنإ،نكيًّايأ
ةيميقلاانقاسنأوةيفاقثلاانتايوهيفرظنلاديعنيكلةصرفيهامنإو،اهنع
،يفسلفلادقنلانأشاذهو.تاذلابانتيناسنإيفلب،ةيعمتجملاانتاسسؤمو



بهاذملانيبوأتانايدلاوتافاقثلانيبتاعارصلازواجتيهنإ
.ةيدوجولاتالكشملاصيخشتبّمتهييكل،تايجولويديإلاو

هسفنعمناسنإلاةلكشماهفصوبةمزألامهفتىوتسملااذهىلع
يفدسجتتةلكشملاهذهو.)هميقوهميهافم(هراكفأعميأ،ىلوألاةجردلاب

نميلعيوهسدقيامكاهتنإىوسنسحياليذلايرشبلانئاكلاةشاشه
دهشتامكو،ئدابملاوميقلاناحتمإيفيودملاناسنإلاطوقسهنا.هنأش
دعب،بستحنالثيحنمانئجافنيتلاةرصاعملاةيجمهلاهذهكلذىلع
نععافدلاوقوقحلامارتحاىلعمالكلانمقيثاوملاودوهعلاهذهلك
.نرقلااذهعلطميفناسنإلاةحيضفيهكلتو.تايرحلا

قوقحةيارعفرتيتلالودلانأصوصخلااذهيفتاقرافملانمو
يفءادتعاللتضرعتيتلا،الالمةيناتسكابلاةاتفلااهتداقلبقتسيناسنإلا
اهقحوالالمةيرحعمنماضتنانلك.ةسردملاىلإباهذلانماهعنملاهدلب

زجاعلا،جرفتملافقومفقننأينعيالكلذنكلو.ملعلابلطيف
لامعأنم،ايروسك،دلبيفثدحيامىلع،رمآتملاوئطاوتملاوأتكاسلاو
فولألاتارشعولافطألافالآاهتيحضيضقيةيناسنإلاقحبمئارجوةدابإ
.ةكاتفلاةحلسألاوةماسلاتازاغلابسانلانم

تافينصتلانآلازواجتناننأةيربربلاةدوعهينعتامنإف،لاحيأيف
ينيمينيبوأ،يناملعويمالسإنيبوأ،يثادحويديلقتنيب،ةدئاسلا

ملسمنيبوأ،يسورويكريمأنيبوأ،يـبرغويـبرعنيبوأ،يراسيو
نأدعب،ىصقألاهّدحفينصتلاغلبدقل...يّنُسوأيعيشنيبوأ،يحيسمو
تكهتناوسيياقملاتجودزاامردقب،ىؤرلاتشوشتوقاروألاتطلتخا
وأيرصنعويملاعوأيربربويندمنيبوهنآلافينصتلا.ريياعملا

...يلوصأويلاربيلوأيشافويطارقوميد
ثارتلاوسارتملا

هذهنأبلوقأل،مالسإلاباهتقالعويتيوه،ةيوهلاةلأسمىلإدوعأ
هنأًادقتعم،يدقنىلعضرتعينمّةمث.رّوصتناممدقعأيهةلأسملا
.حرجلاودقنلاةحرشمىلعهتعضويذلا،مالسإلانععفادي

هعمنولماعتيامردقبمالسإلاىلإنوئيسيءالؤهنإفكلذعمو
ىوسنونسحيالكلذب.ةدماجةسردموأةقناخةعقوقوأةقلطمةقيقحك
داسفلاونوكلاملاعوهامب،ناسنإلاملاعنأل،هبنونمؤيامكاهتنا

لماكوتباثودحاووقلطموهاملضيقنوه،ددعتلاولوحتلاوصقنلاو
.ينارونويسدقوأيئاهنو



مليمالسإلايضاملاف.انلامعأانئجاُفتالىتحصيخشتلاوةءارقلانسحنل
يـبوروألاراونألارصعأربيالو.هتاُمُلظرصعّلكلنألً،ايسودرفًارصعنكي
اموهصنلانأل،ينارونٌَملاعوهٍّصنلدوجوالكلذك.ةمهتلاهذهنم
،هتطلسوهتاهادبوهتايلآوهتينبوهتغلىسانتيامردقب،هنعتكسيوهبجحي
ةّمهمريونتلانملعجيامم،ناكٍّصنٍّيأ،صنلاةيلاكشإيهكلتو
.ميتعتلاتايلآوةرطيسلالاكشأةهجاوميفةلصاوتم

أشنامبمأنآرقلابرمألاّصتخاءاوس،مالسإلاعملماعتأانأفاذهلو
جاتحيثارتك،ةيرشبةربخك،ريكفتللتاناكمإك،تاليوأتوتاءارقنمهلوح
نيملسملاعفنتةيراضحةلمعىلإهليحت،ةبصخ،ةّيحةءارقأرقينأىلإ
.عمجأملاعلاو

قرفأالامك،رخآويركفهاجتانيبقّرفأاليننألوقلاراركتنمو
لك،يراضحلاراهدزالارصعيف،نيعدبماوناكلكلاذإ،رخآوركفمنيب
.هصاصتخاناديموهلمعلقحيفوأ،هبولسأبوهتقيرطىلع

.ةيمالسإلاّةلملايفرهظملكتمملاعزربأناكيذلايلازغلانأشاذه
هلامعأنكلو،ينسلايرعشالاهدقتعمنعًاعافدةفسالفلارّفكهنأحيحص
لكشتيهذإ،يدئاقعلااهبناجىلإلزتختنأنمريثكبىنغاوعسوأيه
لوحةديدجفراعمجاتنإل،هيلعلمعلاوهيفبيقنتلانكميًايركفًامجنم
تادرفمنماهاوسو،ةفرعملاوملعلاوألقعلاوىنعملاوأةيوهلاوةقيقحلا
.دوجولا

ملكتمكهدقتناذإانأف.نُظيامفالخبو،اضيأةيميتنبانأشاذهو
قطنملدئارٍدقانكهنعتثدحتيننإف،فلتخمللريفكتلاةيلقعبلغتشي
ةفسالفىدلّسحلاقطنمهدقنبسمالوهذإ،"تايلكلا"ةلأسميف،وطسرأ
.رصعلا

."صنلادقن"ىلإ"لقعلادقن"نملاقتنالاةرمثيهكلت،ىرخأةرم
،"هللا"ةملكىتحوأ،"مالسإلا"وأ"ناسنإلا"ةملكلثميه"لقعلا"ةملكف
عملماعتيامكو،يـبيغويئارواموأٍلاعتمويلكوهامىلإليحتامنإ

ةيفاصلاتايوهلاوأةتباثلاتايهاملاوةضحملالوقعلالهأتادرفملاهذه
امردقبو.داسجالاوصوصنلاالإةياهنلايفدجويال.ةينارونلاتاحيبشتلاو
دادزت،تايناحورلاوتايلاثملاوأتايلاعتملاوتايلكلاةغلبهذهلماعت
.دعاوقلاوميقللوألثملاوئدابمللتاكاهتنالا

ةطلسكمالسإلاعملماعتلانعفكلاوهقزأملااذهنمجورخلاو
قطنمنإ.رخآلاىلعةيزمرلارانلاقالطاليدئاقعسارتمكوأ،ةسدقم



رودتيتلاةيجمهلاةيلهألابورحلاهذههلآم،رخآلاةسلبألتاذللهيلأتلا
لامعأنمىرخأفئاوطونويحيسملاهلضرعتياموأ،نيملسملانيب
.ةدابالاولتقلاوأليكنتلاوريجهتلا

ّىلختيال،ّرصبتملاولقاعلاءرملانإف،ةمئادةمهموهريونتلاناكاذإو
:نيعةفرطولو،ةيدقنلاهنيعنع

فّفخييك،ةعجارملاوةبساحملالامعأنعّفكيالف،هتاذهاجتًالوأ
اذلو.عقاولالوحهتاميوهتوهماهوايفقرغيالو،هتيباصعوهتيسجرننم
هتاسابتلاوهتاديقعتوهعقاولاذإ،اهسفنمدقتامكءايشالابذخأيالوهف
.هخاخفأوهتاهاتموهامردقب

،دقنلاوريكفتلايفهتيرحةسرامملواحيوهفاذلو،هريغهاجتًايناث
ةيفسلفمأةينيدتناكأتتأةهجوأةطلسةيأنمةياصويأنعًاديعب
يفكانهنأل،حرطيولاُقيامىلإنكريالهنأشاذهنمو.ةيسايسمأ
قاطننعجرخيوةمتعلاةرئاديفىقبيًابناجهلوقنوهيفرّكفناملك
.ةرطيسلا

تاوعدلاباحصأىلإ،صاخلكشب،ُنكريالةيدقنلانيعلابحاصو
نم.تاراعشلاونيوانعلايفرايهنالاويدرتلاوقافخالااذهدعب،عيراشملاو
يفدرفىلإوأهريغلةادأىلإلوحتييكلعدخيوألفغتسيكلذريغ
،ءايمعةروصبليلهتلاوقيفصتلاوقيدصتلانسحيعيطقيفمقروأدشح
.ثراوكلاوئواسملانمهدصحنامبمدصيوأجافييكل

ةيشافوأةيرصنعتافرصتوتاسراممنمانئجافيام:لوقلاةصالخ
،هسفنىلعهتدايسناسنإلانادقفملوعملارصعلااذهيفينعي،ةيربربوأ
صخياميفهتيقادصميملاعلاماظنلانادقفىرخأةهجنمينعيامك
طروتلاوطبختلااذهلككلذىلعدهشي.يـبكوكلاويرشبلانأشلاةرادإ
نوعنصيلكلاذإ.حرسملاىلعنيبعاللاونيلعافلابناجنمؤطاوتلاو
عمءرملاىواستينأليحتسملانمناكاذإو.اهتبراحمنوعدييتلاجذامنلا
دق،دضلاوأ،رخآلاهربتعننمنأىنعمبً،اضيأحيحصسكعلاف،هسفن
.هنوكننأزجعناموأهنوكندقاموأهانكام:رخآلاانهجونوكي

ميهافملابريبادتلاوتاجلاعملايدجتدعتملنكلو.مءاشتألتسل
ناسنإللانموهفمّصخألابو،رظنلاةداعإىلإجاتحتيهف،ةدئاسلاوأةميدقلا

ةمصعلاوةسادقلاجذامن:ءادلاتيبوّةلعلانمكمانه.يناسنإلاكرتشمللو
ضبقلاوكلمتلاةيلقعب،انتيناسنإاهبعنصنيتلاةيموجنلاوةلوطبلاو
تاكرتشموةديدجميهافمءانبل،هنمررحتلاوهرسكيغبنياماذه.مكحتلاو



.رخآثيدحكلذلو.ةفلتخم





،ةمظاعتملافواخملاوةمقافتملاتابارطضالاطسو،نانبليف،رُثُكلءاستي
:ةشامكلايّكفنيبانعضييذلاقناخلاقزأملانمجورخللليبسنمامأ
نم،جراخلانمةرفاسلاتالخدتلاو،لخادلايفةمدتحملاةيفئاطلاتاعارصلا

يميلقالاويـبرعلااهثولاثب،ةينانبللاةحاسلاىلعةلعافلاىوقلابناج
.يلودلاو

ىلعتايعادتوتاروطتنمدجتساامعقوىلعةلأسمللةبراقمانه
ىلع،ةلتاقلالب،ةيبلسلااهتايعادتوباهرإلاةرهاظمقافتدعب،حرسملا
.ينانبللاعضولا

يئانثتسالادلبلا
نمءاسفيسفنمبكرتييكل،دوقعلبق،هؤاشنامتريغصدلبنانبل

وأاهؤالواهلامك،ةيبهذملاوأةينيدلااهتيوهاهنمةدحاولكل،فئاوطلا
.جراخلايفينمالاوأيلاملاوأيسايسلاوأيفاقثلااهعجرمعماهفلاحت

نمً،ايئانثتساًادلبنانبلنمتلعجيتلايهةيددعتلاةبيكرتلاهذه
ريكفتلاةيرحلًاربنموأشياعتللًاربتخموأعونتللًاجذومنلكشهنوكثيح
يتلايهفئاوطلاةيددعتنأصوصخلااذهيفتاقرافملانمو.ريبعتلاو
.فالتخالايفرخآلاقحمارتحاسيلو،ةينانبللاةيطارقوميدلاءاروتفقو
مهيلإىريامكوأ،مهسفنأنومّدقيامك،ةيرحلاقاشعاوسيلنوينانبللاف
يفنومعنييذلايلاربيللاسودرفلاىلعمهنودسحينيذلابرعلاضعب
.هئاوجا

لكحبصأنأدعب،ةفآتابدقىضماميفًةزيمناكامنكلو
باسحىلع،جراخلايفهعجرمبهتقالعلةيولوألايطُعي،لخادلايف،قيرف
مدتحتامردقبً،اءوسوًارتوتدادزتةقالعيهو،نطولايفهئاكرشبهتقالع
.يميلقالاويـبرعلاحرسملاىلعتاعارصلا

سيلو،ينانبللاتابثيحب،ىلوألاوهجراخللءالولاراصاذكهو
رعاشمبةنوحشملاتاباطخلاةغلدهشتامك،ينانبلللوألاودعلاوه،ليئارسإ
عارصلانإفانهنم.ةضراعتملاىوقلاوةذبانتملافئاوطلانيب،ءادعلاوهركلا
نيبراوحلانمريثكببعصأوه،نطولايفءاقشالاونيدلايفةوخإلانيب
.رطخأوىهدأتابمهنيبعارصلانأل،ليئارسإوبرعلا

دسافملابةاواسملا
يفتدسجتةيسايسةلكشمكانه،ةينايكلاةلكشملاهذهىلإةفاضإلاب



يفاولشفدق،هتأشنذنم،دلبلامكحىلعاوبقاعتنيذلاةساسلانوك
يف،سجاهلاناكذإ،ةيندملا،ةيطارقوميدلاهتغيصريوطتاونسحيملو،هترادا
ةحلصملاوماعلاريخلالجأنمال،قباستلاوسفانتلاوه،نايحألارثكأ
رتولاىلعبعللابءاوس،بساكملاومئانغلادصحلجأنملب،ةكرتشملا
نم.تاورثلابهنولاومالاردهربع،نيناوقلاوةمظنألاكاهتنابوأ،يفئاطلا

.دسافملاوبساكملايفةاواسملاًامودتناكنانبليفةيبهذلاةدعاقلافانه
يتلاةيحالصالاةلواحملاباوحاطأةساسلانإلب،بسحواذهسيل

يفاونعمأامردقب،)1958-1964(باهشداؤفسيئرلامايأيفتققحت
ةمظنألاتنعمأامكًامامت،اسنرفنعنانبلهثروامبيرختوهيوشت
امبيرختوخسميف،نانبلىلعتلوتسايتلاكلتاميسالو،ةيبرعلا

اماذه.اهتاراعشوةثادحلانيوانعّصخياميف،رامعتسالادوهعنعهتثرو
يفاذه."ةنبجلاَةَلكأ"مهنأبنانبليفةساسلافصيلحارلاسيئرلالعج
ةيذغألابةراجتلادهشتامكً،اءوسلاوحألاتدادزادقفمويلاامأ،هنمز
وأةساسلانمةيطغتباهلامعأيرجتيتلاةدسافلاةيودالاوةدسافلا
هجولامهو)شعاد(اوبراحينأءالؤهلًاذإنكميفيكف.اهيلعمهتوكسب
ريمدتيف،ءامدلاكفسينملكيرشوهضرألايفدسفينمنأل،اهلرخآلا
!؟لودلابارخوميقلا

ةمواقملاليعافم
،لمعلاىلإةينيطسلفلاةمواقملالاقتنادعب،ربكألاةلكشملاتزربمث

حاجنىلإرظنتتناكيتلاةيبرعلالودلانممعدب،نانبلنمًاقالطنا
ةيلهألابرحلاعالدناىلإىدأامم،ءادعلاودسحلانيعبهراهدزاونانبل
.)1975-1976(نيملسمونييحيسمنيبىلوألااهتغيصب

تلوتسانأدعبً،اقلعمًادلبراصو،لقتسملاهرارقنانبلدقفكلذب
،اهتايشيليمواهتامظنمبوأ،اهبازحأواهشويجب،جراخولخادنمىوقلاهيلع
ىلعيناريإلابادتنالاىلإًالوصو،دسألاظفاحدهعىلإتافرعدهعنم
.هللابزح:يعيشلاهليكوربع،نانبل

صخالابو،تايرحنمهبنوّعتمتيامعنيلفاغنوينانبللاناك،اذكهو
ةيموقلاعيراشملاباحصأنمينانبللانايكلابنوفرتعيالمهنماوناكنَم
ذوعشمةيعادلكل،ةحوتفموةبئاسةحاسىلإهلوحيذلارمألا،ةيراسيلاو
،ةهوبشمتاراعشوةسدقماياضقنععافدلاةعيرذب،برخملضانموأ
اهلوصفِهتنتملودوقعلبقتأدبةيلهأبورحراجفناةليصحلاتناكو
.دعب



اذهدعب،راسيلاوةبورعلاّفصيفاوناكنممنوريثكلاعجارت،عبطلاب
هتلودوهضرأبً،الوأوهنانبل:راعشاوحرطيلنانبلباصأيذلارامدلا

.هشيجوهتاسسؤمو
يننأركذأانأو.ثدحيملًائيشنأكو،نوركفي،نوريثكلالازامنكلو

ىهقمقالغإنوديري،ءارمحلاعراشيف،نييراسينيرهاظتمتدهاشامدنع
قتيلف:يرسيفتلق،ةيليئارساةكرشنمعرفهنأةّجُحب،)سكبراتس(

تعجرتساامو،نانبلبيرختيفتمهسأمهتاسايسنأل،سكراملراكءالؤه
،ايروسريمدتيفمهسيمهدعبىتأنمنأامكًامامت،نيطسلفنمةرذ
.ةلتحملايضارألانمةّرذعاجرتسانود

باهرإلاىلعبرحلا
ىلإدوعينأنمعنمو،1969ماعذنمنانبلىلعضُبقاذكهو

ىلإلاقتنالابً،اءوسرومألاتدازمث.نمآورقتسمدلبكيعيبطلاهعضو
لكىلع،يعيشلاويّنسلانيركسعملانيبةيناثلااهتغيصبةيلهألابرحلا
بزح"طارخنادعباميسالو،ةينمألاوةيجولويديإلاوةيسايسلاتايوتسملا
.يروسلاماظنلابناجىلإلاتقلايف"هللا

،عارصلاكلذهوجونمهجوالإهتاوخأو"شعاد"ىلعبرحلاامو
ةيعيشلا:نيتلتكلانيب،نميلاوقارعلايفامكايروسونانبليفمدتحييذلا
.ايكرتوةيدوعسلاةدايقبةينسلاو،ناريإةدايقب

يهاهتاقباسىلإفاُضتنانبللةديدجةلكشمتقلخبرحلاهذهو
يذلادلبلايف،دوقعذنم،سِرومباهرإلانأحيحص.باهرإلاىلعبرحلا
وأ،تارافسلاريجفتبوأ،بناجأفطخبءاوس،قرشلاارسيوسىّمسيناك
دهشتامك،ةينايكةلضعمىلإنآلالوحتهنكلو،تايصخشلالايتغاب
ةينانبللادودحلاىلعةيباهرإلاتامظنملاوينانبللاشيجلانيبتايلمعلا
ىأنينأديريوهاميف،يروسلاعازـنلايفنانبلطّروتيهذإ،ةيروسلا
.هنعهسفنب

ىلإهرحدجاتحيباهرإلاناكاذإف،رومألاطيسبتردجيالاذلو
فيكفً،ادلبنيرشعنمفلؤملايلودلافلاحتلاةداقفرتعيامك،تاونس
!؟هيلعبلغتينأنانبللنكمي

ىلعبرحلليفئاطلادعبلاءافخإبرومألاطيسبتردجيالكلذك
نلعيةيدوعسلاورهزالابًالثمم،يمسرلا،يّنسلاملاعلانأحيحص.باهرإلا
الكلذنكلو،هتاوخأوشعادميظنتدضبرحلاعمهنأةعطاقةروصب
نوفقينيذلاةّنسلالهأنمضيرعلاروهمجلاىدلفوخلارعاشميفخي



انسوؤرنفدديرنالانكاذإاذهً.اسبتلمًافقومشعادىلعبرحلانم
.لامرلايف

ينيدلارامعتسالا
هبرحيفشيجللهمعدنلعيًايوقًاقيرفكانهنأبدحأنعدخنيالو

هتيعجرمحرصتامك،نانبلبًالصأفرتعيالوهاميف،ةرصنلاوشعادىلع
نآطاوتيامردقب،ةدحاوةلمعلناهجوامهنيدضءازإنحن.ناريإيف
قيزمتواهلودكيكفتلفنعلاوىضوفلايفاهقارغإب،ةيبرعلانادلبلادض
.ينطولااهجيسن

لجأنمةيرورضشعادىلعبرحلاربتعيضعبلانأتاكحضملانمو
داهجلانأنيحيف،نانبللامشيفٍةرامإةماقإنمةّنسلانييداهجلاعنم
نمرثكأذنمهترامإماقأدق،يروسلاويناريإلانْيَماظنلانمٍمعدب،يعيشلا
امكهبفّرصتييذلاهُكلُمهنأكنانبلعملماعتيهلعجاّمم،نرقعبر
.ءاشي

يهةيراجلاتاعارصلاف.ثلاثٍهجونمرومألاطيسبتيغبنيالنكل
،ةعيشوةنسنيبيفئاطعارصكانه.ةلخادتموةسبتلميهامردقبةبكرم
.برعريغوبرعنيبعارصوهذإ،يموقلاهعباطهلعارصبفلغمهنكلو
اذل،اهتفاقثواهديلاقتواهتغلاهلةقيرعةلود،ةياهنلايفيهً،الاثم،ناريإف
.يموقنيدىلإهتلوحاهنإف،ةيعيشلاهتخسنب،مالسإلاتقنتعإنإويهف
،يجيتارتسالااهعورشمبنوطبترملاوناريالنولاوملابرعلاةعيشلافىنعملااذهب

لوقعيفرضاحلا،ينطولادعبلااذهنوسانتيامردقبنولهاجمه
.ةرفاسوةحيرصةروصبًانايحأو،ةيروعشالةروصبنييناريالا

نانبليفةّنسلاضعبلوق،ةعبارةهجنم،طيسبتلانمانهنم
عيمجبيـبرعلاملاعلاوهييأربفدهتسملا.نوفدهتسملامهةّنسلالهأنأب
تاوفدعب،نوفشتكيسنيذلا،ناريإةعيشمهيفنمب،هفئاوطوهتانايد
ًاميدقو.رئاصملاىلعبقاوعلاءوسنممهتاسايسهّرجتوهتّرجام،ناوالا
.مجعاهكولمبْرُعحلفتامو:يـبنتملالاق

اوصقرنيذلانييناريالاتالارنجلاوةساسلاتاحيرصتهبدهشتاماذه
كلملادبعمهليمعومهلماعةضبقيفءاعنصةنيدمطوقسدنعً،ابرط
ناريإدودحنأاهيفنونلعيوالإةصرفنوكرتيالمهو.هتعامجويثوحلا
رأثوهنآلانوموقيامّلعلو.نانبلئطاوشدنعيهتنتونارهطيفأدبت
مهعورشمبمهتريزجنمبرعلاجورخىلعلعفةّدركءيجييخيرات
ةحيضفيهكلتو.مالسإلاونآرقلامساببوعشلاىلعاورطيسييكل،ينيدلا



ً،ارضاحوًايضام،ديحوتلاةديقععماهتاعدلماعتيتلاةيمالسإلاةدحولا
.ءاوقتسالاورأثلاوأرابكتسالاوةسرطغلاوأرامعتسالاوةنميهلاةغلب

فادهتسالاوزجعلا
ملاعلاىلعمالكلانودنمةينانبللاةلكشملاىلعمالكلاحصيال

.ةيبرعةلكشم،اههوجونمهجوب،يهنانبلةلضعمتمادام،يـبرعلا
ينيدلافرطتللةسيرفوهذإ.هلاوحأأوسأيفمويلاوهيـبرعلاملاعلاو
ةيقرعلاوةيفئاطلا،ةبكرملاةيلهألابورحللةسيرفوهامك،يداهجلافنعلاو
.ةيسايسلاو

هعاضوأريوطتوهنوؤشةرادإنعزجاعولولشمملاعءازإنحن
سكعلاوهيرجيام.هلئاسووهميقوأهميهافمورصعلاةغلمادختساب
ةديدجلالايجألااهبتماقيتلاتاروثلاىلعبالقنالاّمتنأدعب،مامتلاب

وأرييغتيألةداضملاةميدقلاىوقلابناجنمءاوس،داسفلاونايغطلادض
ةيروثلاةجوملاتبكريتلاةيلوصألاىوقلابناجنموأ،ثيدحتوأحالصا

اذهلكوءامدلاهذهلكجتُنييذلااهعورشمةمجرتلاهلالغتساتلواحو
.رامدلا

ؤطاوتلاوطّروتلا
،جراخلانمفدهتسُمهنإف،هزجعىلعدهشييـبرعلاملاعلاناكاذإو

نمهتحاسىلعنوبعاللاهعملماعتيامىلعو،لخادلايفىوقلسوتب
اهبطبترينمو،ايكرتوناريإ،ايسورواكريمأ:ةلعافلاىوقلاوىربكلالودلا

.تايشيليملاوبازحألاوتاعامجلانميـبرعلالخادلايف
ىلإقرطتلانودنم،يـبرعلاعضولانعثيدحلاحصيالاذلو

ًامامت،ةيملاعلاةمزألاهوجونمهجويهةيبرعلاةمزألانأل،يملاعلاعضولا
يعيبطلانمو.ةيبرعلاةلكشملاهوجونمهجويهنانبلةلكشمنأامك
امردقب،رئاصملاوحلاصملاهيفكباشتترصعيفكلذكرمألانوكينأ
.تاريخلاوتابستكملاامبرو،تايوهلاوتالكشملاملوعتت

ملاعلانكلو.ةيملاعلاةلكشملانمءزجيهنانبلةلكشمنإفاذكهو
نأشلاةرادإيفهتيعورشمدقفيملاعماظنءازإنحن.ماُريامىلعسيل
ىلعنيلعافلاونيبعاللتايجيتارتسالاوتاسايسلادهشتامك،يـبكوكلاويناسنإلا
طبختلا.ؤطاوتلاو،طّروتلاو،طّبختلا:ثالثتامسبمستتيهذإ،حرسملا

نيبددرتيامردقبهتوعدىلعدادترالاىوسنسحيالبعاللانأىنعمب
امردقبهقزأمجاتنإىوسنسحيالبعاللانأىنعمبطروتلاو؛تاضقانتملا



هدضعميقتليدحاولانأىنعمبؤطاوتلاو.سكعلابوً،الحةلكشملابسحي
كلميدحأالانهنم.اهتبراحميعدييتلاجذامنلاجتنيامردقبهمدخيو
،داقحألاوءاوهألاهيفمكحتتيذلاملاعلامكحتةلودالو،مويلاملاعلا
.ةرتوتملاتايوهلاوةروتوملاسوفنلا،ةقناخلاةيسجرنلاوةقّيضلاحلاصملا

فوس،برعلاريغ،نيبعاللانأداقتعالا،ةلفغلاوةجاذسلانمو
ةصاخلاهتاباسحبعاللكلذإ،ةيبرعلانادلبلاتالكشمّلحىلعنودعاسي
وأيـبرعلادلبلااذهعمنولماعتيمهفانهنم.ةهوبشملاهفادهأامبرو
،ةضوافمللةقرووطغضللةادأكوأ،تاباسحلاةيفصتوعارصللةحاسككاذ
،هيلعةياصولاسرامتيكل،كلتوأةلودلاهذهديبةنيهرىلإهلّوحيامم
لّخدتلاثيحنانبليفيرجياماذه.هتالكشمّلحنيبوهنيبلوحتو
نودلوَُحيامردقب،ةينانبللاةغيصلابرضيوةلودلاةلجعّلطعييجراخلا
.دالبلاةدايقنعةيلوؤسملالمحيةيروهمجللسيئرباختنا

،هرحدوباهرإلاةبراحمللّكشتيذلا،يلودلافلاحتلانأدقتعأالو
هاعروأهرّدصوباهرإلاعّنصدقهلودضعبنأل،هتيقادصمكلمي
يطعيملاعلانأ،تايكبملاتاكحضملانمو.كلذلعفيلازيامو،هرمثتساو
ةيلقأرجهيوأألملامامأًاسأرعطقييذلا"شعاد"ميظنتةبراحملةيولوألا

نمنييالملارّجهماظنىلع،ئطاوتملاتوكس،تكسيوهاميف،اهرايدنم
نمفولالاتائمةدابإلةكّاتفلاةحلسالاوةّماسلاتازاغلامدختساو،سانلا

.هبعش
قرخلاوقلخلا

للشلابً،ايبرع،مستييذلاعضولااذهكسئابوموزأمعضوّلظيف
ناكمإبيذلاام،ؤطاوتلاوطروتلابًايملاعمستيامك،يدرتلاوزجعلاو
!؟عقنتسملاوأقفنلانمجورخللهولعفينانيينانبللا

ام،ةليحتسمهبشوةدقعميهلبةلهستسيللولحلانأكشال
عمو؟مهنمربكايهبعللىرسأاوتابونيينانبللادينمجرخرمألاماد
ىلعمكحننأأشنملاذإ،لولحلاراكتبايفركفننأنمبرهمالكلذ
ىلعةذفةردقنودنملولحالو.حضافلالهجلاوقبطملازجعلابانسفنأ
لاعفلااهرثأكرتتامردقب،تايطعملاريغتعئاقوقلخب،قرخلاوقلخلا

.ةوقلاتاقالعودهشملاةطيرخرييغتيفءانبلاو
نأ،نانبليفنوينانبليقباذإلب،نانبليفءالقعيقباذإجرخملاو

.ةيلودلاوةيميلقإلاوةيبرعلاهداعبأفلتخمبكباشتملاعضولاةءارقنسحن
:ةيتآلاطاقنلاباهصّخلأصوصخلااذهيفيتءارقو



مهسفنأمهاوناكاذإ،مهتمزألحىلعنيينانبللادعاسيدحاال-1
نوينانبللابراقتاملكهنأديفتبراجتلاو.لولحلاراكتباىلإنوعسيال
تداعامانهنم.سكعلابو.جراخلانمتالخدتلارثأفعضاولصاوتو
يهذإ،لخادلايفكيرشلافاعضتسالجراخلابءاوقتسالاةيجيتارتسايدجت

.لدابتملارامدلاىوسجتنتال
وأزجاعلانأل،نانبلةلكشملحلبرعلاىلعًاريثكنلوعنال-2

،هتلكشملحراظتنإبةنيهركذختيوهلب،كتلكشمكللحيالدبتسملا
.اهلحيفالعاضوألاميزأتيفمهسيهلعجيامم

تامظنملاكيكفتىلعلمعلاوريكفتلاوهزِجُعملالحلاةيادب-3
ةرامإلاهذهةبراحمنمىودجالف.اهفالتخاىلعةّحلسملاتارامإلاو
ةجراخلا،ةّحلسملاتاميظنتلاف.اهنمٍمعدبوأىرخأىلعتوكسلابةيداهجلا

امردقبهنمىّذغتيوأهمدخيورخآلااهدحاويعدتسي،ةلودلانيناوقىلع
.هدوجونمهءاقبّدمتسي

هنأبدحاولافرتعيثيحبةديدجتاعانقليكشتيضتقيلحلا-4
ًابكرمًالهجسرامو،فعاضمأطخيفعقوالإو،ةقيقحلاكلميالوئطخي
لثم.ءاكرشلاوءارظنلاعملصاوتلاروسجرمدييكل،عقاولاورخآلاوتاذلاب

ًاكلمسيلنانبلف.مكحتلاوضبقلاوكلمتلاةدارإرسكينعتةعانقلاهذه
.حالسلاةوقبمهئاكرشىلعنووقتسينيذلاكئلوأاميس،دحأل

يتلاةكلهتسملاوةدئاسلاريكفتلاطامنأرسكنودنملولحال-5
قالخلايخىلإجاتحيلحلافانهنم.أوسألااهلكشبةمزألاجاتنإديعت
،ةنرم،ةديدجغيصهعمركتُبتينطولالمعللةديدجتاناكماحرتجي
.همدقتوعمتجملاءانبيفهرودسراميوهطسققيرفلكاهيفدجي،ةبكرم

تابوهتيقادصمدقفيذلاباونلاسلجمىلعًاريثكنلوعنال-6
يتلاةيلوؤسملاانهنم.اهجاتنإليعسلانمًالدب،لولحلاليطعتهرود
،يندملاعمتجملاتايلعافلكو،ةلقتسملاوةيطسولاىوقلاوتائيهلااهلمحت
لبقنمينطولانأشلاراكتحإرسكيفلاعفلااهروداهلنوكيثيحب

،ةيسايسلاقدانخلاوةيجولويديإلاسيراتملاكيكفتيفو،كاذوأقيرفلااذه
الثيحب،اهرئاودفلتخمواهتالاجمعسوأىلع،ةيمومعلاةشقانملاحتفربع
لب،ةمتعُمةفرغيفٍةقفصدقعلناعمتجينينثانيبطقفتاراوحلايرجت
مهسيحارتقاوأفقوموأيأرميدقتىلعرداقوهنَملكاهيفكراشي

.دودسملارادجلايفةّوكحتفيف
نيقيرفلانيبنانبليفةمئاقلاةيئانثلاتزواجتتاروطتلاوتايرجملانإ



كرتينأوأًالولحجتنتنمزجعأيهذإ،يعيشلاوينسلانيعراصتملا
دوجونمنانبلديصرذفناذإالإ،هرسأبعمتجمريصمريرقتاهيفرطل
.قناخلاهقزأمنمجورخلللولحعادتبإىلعنيرداقسانأ

ودوغنرظتننال
،ةيروهمجلاطيسو،نويحيسملااهلمحييتلاىربكلاةيلوؤسملاانهنم

ثيحب،ةلقتسملاةينطولاتايصخشلاوةيسايسلاتاليكشتلاعم،مهيّمسأامك
نيبموعزملاراوحلانورظتنيالف،ةينسلا/ةيعيشلاةشاّمكلاكفىلعنولمعي
.ودوغرظتنينمك،نيفرطلا

ضباقلادشرملانمبّرقملا،زرابلايناريإلايسايسلايناجيراليلعاذهو
اميف،هلهمعدنعنلعييكل،راوحلاءدبةيشع،نانبلىلإىتأ،رمألاىلع
راصنأوسامحوهللابزحنإهلوقب،أدبينألبقهلافقإىلعلمعوه
ةلاسرهذهو.ةمئاقلالودلانممهأوىوقأمه)ءالؤهركذيملولو(هللا

مهو.عبطلابجيلخلالودلو،نميلاوقارعلاوايروسونانبلىلإةهّجوم
وهاملكهاجتةطرفملامهتيساسحل،"راوجلالود"ةيبرعلالودلانوّمسي
عبتتنأيغبنيةيعيشًانادلبلودلاهذهنوربتعيمهنألوأ،يـبرع
مهتداقبناجنمنأشلااذهبتاحيرصتلاىلاوتتامكو.ةيناريالاةيروطاربمالل
يفمههبشيالو.ةيبرعلابوعشلادوجوبنوفرتعيالمهفاذكهو.مهتالارنجو
ايف.ينيطسلفلابعشلادوجوبفرتعتاليتلاليئارسإالإفقوملااذه
.ةحيضفلل

نممهأيه،ةينمألاوةيدئاقعلاتايشيليملاوبازحالاتناكاذإو
ةلودلاىلعىلوتساقيرفنيبراوحلاىلإ،نذإ،ةجاحلاامف،ناطوألاولودلا

انكاذإالإ،لوقنامىنعمفرعننأانئشاذإاذه،اهءانبديريرخآو
.نانبلةياهنكصعيقوتديرن

تناكاذإ،ةيدوعسلا،ركذلاباهّصخأو،ةيبرعلالودلانإفانهنم
ذاقنإبهتبكترايذلالتاقلاأطخلابكترتفوسف،راوحلااذهلثمديؤت
ديدهتونميلاىلعةرطيسللنييثوحلاعمرمآتيذلا،حلاصهللادبعيلع
.ةلفغللايف.تاذلابجيلخلالود

،يـبرعلاملاعلاىلعةرطيسلاهيقفلاةيالوماظنلبتكينلكلذعمو
دوعتنلو،نيدشرملاوةاغطلاطاقساىلعتلمعةيبرعلابوعشلاثيح
.ءارولاىلإرومألا

هلهاىلعذتسؤييكلنانبلىلإيناجيراليتأينأتاكحضملانمو
لب،هدلبةرادإنسحيملًالشافًاماظنلثميوهاميف،برعلاةيقبىلعو



ةيجيتارتساتاحومطقيقحتلًايعس،لئاطريغنمناريإتاورثردهيوه
برختو،يناريإلاعمتجملاىلعًانارسخوًاررضدوعت،ةيخيراتتاراثبمايقلاو
.ناريإوبرعلانيبتاقالعلا

هتاغطدض،2009ناريزحيف،ضفتنايذلاعمتجملااذهنأدقتعأو
لاقامك،"لتقلاىوسىوهتالةمأ"ىلإملاعلارظنيفناريإاولّوحنيذلا

رينلارسكييكل،هتضافتنادواعيفوس،يرظتنمنيسحخيشلاةّرمتاذ
لاجرةحفصاهعميوطنت،ناريإيفةديدجةحفصحتفيل،ةلداعملابلقيو
امك،ءارولاىلإهباوداعويراضحلادلبلااذهةعمساوهّوشنيذلانيدلا
.رطيستوأمكحتثيحتايلوصألالعفت

ةّشهلاتايوستلا
يه،تدجواذإ،لولحلاف.ةمساحةروصبتالكشمللًالولحنعقوتنال

فيكف.ءاصعتسارثكأورطخاتالكشمدلوتدق،ةتقؤمتايوستبهبشأ
جتنيال،عراستمولّايسوهامردقب،قئافوقفدتمعقاويفجردنننحنو
،ةربعلاصالختسانسحينَمدنعسردلاو.اههابشأولولحلافاصنأىوس
ًاهلأتمجرتتيتلاةيوابوطلاتاءاعدالاوةيلاثملامعازملانمفّفختلاوه
ً.اشحوتوًانونجوأًاثبعو

تايلقعلابريبادتلاوتاجلاعملايدجتدعتملنكلو.مءاشتألتسل
ةيرحلاوةيوهلااياضقلانميهافمف.ةدئاسلاوأةميدقلاريياعملاوميهافملاو
كرتشمللانموهفمّصخألابو،رظنلاةداعإىلإجاتحتةيطارقميدلاوةلودلاو
رابتعالانيعبذخأتنيناوقوةمظنأغوصربع،يناسنإلاكرتشمللوأينطولا

ىوقلاوأتالاجملاولوقحلانمةرصاعملاةايحلاروطتهنعرفسيام
.لئاسولاوميقلاوألئادبلاو





وهركفلاو.يركفلااننأشيفلوادتللةودنلاهذهيفكراشأنأينّرسي
وأًاباجيا،تاعمتجملاعاضواوممألالاوحأفقوتتهيلعنأل،نوؤشلامهأ

ً.ابلس
هتيويحسرامي،ةءاّنب،ةّقالخ،ةّيحةروصبهركفبهتقالعسرامينمف

سكعلاو.راهدزالاوروضحلاوأقاقحتسالاوةرادجلاليبسىلعةيدوجولا
.ةركتبموةديدجراكفأنودنممدقتالوضوهنالف.حيحص

دراوموةينغتاورثكلمن،ةيبرعلانادلبلايف،اننأهلفسؤياممو
راكفألايفحدافصقنلباقمنكلو،ةيعيبطوةيزمروةيرشب،ةلئاه
اهمادختسانكمييتلاةلاعفلاتايجيتارتسإلاوةقالخلاىؤرلاراكتبإل،فراعملاو
.رئاصملادوقونوؤشلاربدتيف

فقسللةقراخةغيصوأةلداعموأةيرظنبملاعلاىلعجرخنمل
ًاعفانًاملعاندحأعرتخيمل.يملاعلاركفلاةحاسىلعلوادتللةلباقويلحملا
.ءامنإلايفًاحجانًاجذومنوأسردلايفًالاعفًاجهنموأ

ةّدعلاديدجتوهانصقنيام.جراخلانمتادعاسمىلإجاتحنالاذلو
تالوحتلاةءارقنسحنو،يدرتملاعقاولاصيخشتبمتهنثيحب،ةيركفلا

سردلاتاودأنمحاتموزجنموهاممادختساب،تايدحتلاةهجاومو
بيكرتنماننكميٍوحنىلعو،يدقنلاويلقعلاركفلاغيصومهفلاتاكبشو
.ةايحلاطورشوشيعلالبسنيسحتمتيهبامراكتباوأتالكشملللولح

.نيرخآلانعهديفنامءانغاوريوطتبمقنملامكلذيفحجنننلو
اهعمروطتيةيطارقوميدللةّيحةسراممنودنمنييطارقوميدحبصننل
نمديفتةديدججذامنراكتبابالإ،ءامنالاعيراشميفحجنننلو.اهموهفم
.اهتاحاجنوةدوجوملاجذامنلاتاقافخا

ةمولعملاوةلضعلا
:ءاقللااذهعوضومىلعلخدأيدقنلالخدملااذهنم

ةملوعلارصعيفينيدلاباطخلا
رصعلانمانلقنينوكحتفيهيتلاةملوعلاىلعمالكلابليطأنل

جاتنإلاوةلضعلاوةلآلاعمتجمانزواجتكلذب.يمقرلارصعلاىلإيعانصلا
لوخدلاعمهنأمهالاو.ةمعانلاةوقلاوةكبشلاوةمولعملاعمتجمىلإليقثلا

فشكةقالعدّرجمدعتملذإ،ةقيقحلابانتقالعريغتتيمقرلارصعلايف
طامنألعارتخاةقالع،ًةصاخوًاضيأ،يهامنإو،ةاهامموضبقوأءاصقتساو



.لمعلاوركفلايف،ةايحلاودوجولايفةديدجبيلاسأودعصو
ً.ابلسوأًاباجيامدختستنأنكمي،عارتخاوأ،ءيشيأكيهةملوعلاو

دحاولانيبعداردحك،ىقتللردصمكتمدختسادق،هللاةركفلاحهذه
،ةيربربلامعأيفنييداهجلاديىلعمويلارَّمَُدتوقرتحتيهاهو،هريظنو
.نيناوقلاوفارعألاوتامرحلالكاهيفكهتنتو،هللامساببكترت

تازفقققحيلًاباجيااهمدختسانمةمث،ةملوعلالاحيههذهو
.ىرخألودوليزاربلاونيصلاوايزيلامتلعفامك،ةيمنتلالاجميفةيعون
.ريغيوريغتينأنسحييكلةصرفتالوحتلاربتعينمنأشاذهو

صرفلاتيوفت
لماعتلاوتاريغتملانمةيشخلاب،صرفلاتيوفتنقتناننإفنحنامأ

امردقب،سكعلابوًالحةلكشملابسحنكلاذب.تاعازفكتالوحتلاعم
بيكرتلاوقالخلاليوحتلاباهيلعلغتشينمىلإجاتحتيتلاانتباوثبكسمتن
انطقسانهنم..تالاجملانمٍلاجميف،ةنهارةيراضحةلمعودغتلءانبلا

ةيمنتلاناحتماوةفرعملاناحتما،ةثالثلاهدونببيراضحلاقاقحتسالايف
.ةيطارقوميدلاناحتماو

سيلأ.سرادملاوتاهاجتالافالتخاىلععيمجلانعثدحتأكلذبانأو
يعدييذلاوأ،ةكرمأاهفصوبةملوعلانعثدحتييذلايراسيلانأشاذه
تاناكماحتفتيتلاةثادحلادعبامجهانمنمفاخيوهاميف،ةفسلف

.ريكفتللةديدج
امردقبتلشفيتلا،ةيثادحلاةلتكلالاحيههذهتناكاذإو

،يسدققطنمبوأ،يوبخنيديلقتلقعبةثادحلاتاراعشعمتلماعت
رايهنادعب،حرسملاىلعتدعصيتلاةينيدلاةلتكلانإف،يسودرف،يدادبتسا
تعمجتسادقً،اتيمدلويذلايكارتشالاجمانربلالشفو،يموقلاعورشملا

.قبساملكئواسم
هتايوتسمنمىوتسمريغىلع،هتالآموينيدلاعورشملايفرظننلو

.ةفلتخملا
ةقيقحلاةيروتاتكد

ةحورطأللًاجذومنينيدلاباطخلالكشييفسلفلاساسألاثيحنم
:ةعبرألااهناكرأبةيلوصألا

وأًامطوط،يعقاووأيفارخلصأدوجوبداقتعالاوهلوألا-
ىلوألاةقلطملاةقيقحلادسجيً،اجذومنوأًاءدبمً،اصنوأًاثدحً،اصخش
.ةريخالاو



ءاذتحإلاليبسىلع،هعميهامتلللصالاىلإةدوعلاوهةيناثلا-
.سيدقتلاوةدابعلاوأديلقتلاو

راكتحاولصألاةقيقحىلعضبقلايلوصألكءاعداوهثلاثلا-
وأرظنلاولمعلايفديحولاسايقملاوعجرملاهفصوب،هبلمعلاوهليثمت
.كلسملاوركفلا

قدصألاوقحألااهنأب،ةيلوصأةعامجوأةكرحلكءاعدإعبارلا-
وأةناكملاورصنعلاثيحنمءاوس،سانلايقابلةبسنلابىقرألاولضفألاوأ
ربتعييلوصألكمادام،ضقانتتوتايلوصألافلتختعبطلاب.ةفاقثلاوةيوهلا
تادقتعملايفامكهللاوهلصألانوكيدق.اهركتحموةقيقحلاكلامهسفن
تايرظنلايفامكةيكارتشإلاوأ،ةيرصنعلابهاذملايفامكقرعلاوأ،ةينيدلا

.ةينطولاوةيموقلاتايجولويديألايفامكةدحولاوةمألاوأ،ةيراسيلاجماربلاو
ةكاتفلاةموثرجلا

وأ،نآرقلاوهيذلاصنلايف،ةيمالسإلاةيلوصألاىدل،دسجتيلصالاو
لحمةياهنلايفلحتيتلامهلاوقأوءاملعلاريسافتوأ،يوبنلاثيدحلا
نآرقلاوهللانيوانعثيح،مويلاً،ازرابودبياماذهو.يلصالاصنلا

لكبةصاخلازومرلاىلعًاسايق،ةثلاثلاوأةيناثلاةجردلانمتتاب،يـبنلاو
.يمالسإبهذم

ّتمتيتلا،ةكّاتفلاةيموثرجلاينعا،ةيلوصألاةحورطالايههذه
،)1865-1935(اضرديشردمحمخيشلانمزيف،ىلوألااهتخسنب،اهتغايص
حالَصال:ةفلتخموةديدعدفاورورداصمنمدعبنماميفتذغتنإو
هفصوب،هعئارشوهميلاعتب،مالسإلاىلإةدوعلاوصنلابماصتعالابالإةمألل
رفكلابمَهَُّتي،دقتنيوأضراعيوأفلاخينَمو.جمانربلاوجذومنلاوناونعلا

وأيركفلاىوتسملاىلعهئاصقاوهيفنىلعلمعيدقو.ةقدنزلاوأكرشلاو
.يدسجلا

:ةقيقحلاراكتحاولصالاةدابعىلعموقت،ةيلوصألكلآموهكلذو
بضنيالًاعبنمةيلوصألالكشتانهنم.رخآلالاصئتساولصالاكاهتنا

هيهجوب،يلوصألاعورشملااذهلثم.فنعلاوفرطتلاوبّصعتلاةسراممل
اهنععرفتامو"ةدعاقلا"ةمظنمهتمجرتتلواحاموه،يداهجلاويوعدلا

.لتقيومكاحييـباهرإيداهج،رفكيويتفيةيعاد:تاهبجوتاميظنتنم
:نارمأصيخشتلااذهىلعبترتي
ةمئاقلا،هنيدلوصأبمزتلمملسمنعثدحتننأةجاذسلانم-

وألادتعالاوأحماستلاسرامي،سجرلاورهطلاوأركفلاوناميإلاةيئانثىلع



هنإف،جذومنلااذهلثمدجواذإفً.اقفانموأًالهاجناكاذإالإ،ةيطسولا
ثيدحلاملاعلاىلعحاتفنالابهيعولكشتو،ةنملعلاةافصمبرمدقنوكي

.همظنوهميقوهميهافمب
ةلزعبشيعتتناك،ةيمالسإلاريغو،ةيمالسإلافئاوطلانأليلدلاو

هلوصاىلإدحاولكداعاملو.ثيدحلارصعلالبق،ضعبنعاهضعب
،لصاحوهامك،ةيلهألااهبورحيفتاعمتجملاتفرغةيبهذملاوأةيفئاطلا
.يـبرعدلبريغيف،مويلا

نأةجحب،فرطتلاوبصعتلاولهجلابةماعلاماهتإعادخلانم-
ًاقفولكشتتململسملاةيوهنأل.ةيطسولاوحماستلاىلإوعدينآرقلا

امساسأىلع،ذبانتلاويفنلاقطنمبتلكشتلب،ةينآرقلا"فراعتلا"ةلوقمل
مهف.ءادعلاوهركللمهتالاقمباوعّرشنيذلابهاذملاةمئأوءاملعلاهررق
.داسفلاةموثرجوةلكشملاردصم

ةرمثوهيذلا،ملسملاف.يمالسإلاوملسملانيبةداعزيمأانأفانهنم
وهيصخشنأشكةينيدلاهتيوهعملماعتيامنإ،ةثادحلاملاعيفطارخنالا
هتنهموهتايحيفةميقلاوىنعملاهمهلتسييقلخقسنوأيزمرلامسأر
.هتطشنأرئاسو

ةايحلاوركفلاةملسأديرييلومشعورشمبحاصوهفيمالسإلاامأ
ىلع،ةيثراكهتياهننوكتنايعيبطلانمو.ءاعمجةيرشبلاوةمألاذاقنإل
تادرفمبهباحصاركفيعورشملكلآموهامك،ءاعمجةيرشبلاوةمالا
.فرطتلاوقالغنالاوتابثلاوةينادحولاوةسادقلا

،ةينيدلاعيراشملاباحصأىلعطقفقبطنيالةيلوصأللفيرعتلااذهو
اوسدقنمم،ةيراسيلاوةيموقلاعيراشملاباحصأىلعاضيأحصيامنإو
.مدقتلاوةيكارتشالاوأةبورعلاوةدحولا

ةّدرلاورفكلابةمهتلاةغلنومدختسيوةقيقحلاكالتمانوعّديلكلاف
كلذيفيوتست.ءاغلالاوءاصقالاةيلقعبنوركفيلكلا.ةلامعلاوةنايخلابوأ
،هللاكالموناطوالاكالم،ةينيدلاتايلوصالاوةيلومشلاتايروتاتكيدلا
امكهكلميففرصتييذلاكلملاكلامهنأكهدلبعملماعتييذلاةيغاطلا
ىلعركفيالنملكيغليويمالسإلانأشلاركتحييذلادشرملاو،ءاشي

.هتلكاش
ةبراحمىوعدبهعورشمغوسيامهالكذإ.نيئطاوتمنيدضءازإنحن

.هبدجنتسيوهمدخيوأهنمىّذغتيورخآلايعدتسيامهالك.هدض
،بسحوفلسلاوثارتلاوصنلاجاتنمهنييمالسإلانأنّنظنال،اذلو



وذحاوذتحادقل.ةثيدحلاتايجولويديإلاةعينصهوجولانمهجوبمهف
نرقلانملوألافصنلايفابوروأىلعترطيسيتلاةيلومشلاةمظنألا
جذامنمث،وكنارفونيلاتسورلتهجذامنوروصمهلايخمترمعتساو،تئافلا

.ورتساكووام
،رخآلاانهجونوكيدقرخآلاهبسحننمنأىلعدهاشاذهيفو

.ملعنالوأملعنثيحنمهعميقتلندقدضلاهبسحننمو
،اكريمأ(حرسملاىلعرابكلانيبعاللابناجنممويلادكأتياماذهو

عنصيالدحاولاثيحو،هدضعمأطاوتيدضلاثيح،)ايكرت،ناريإ،ايسور
.هاوسىلعهبيعيامالإلعفيالو،اهتبراحميعدييتلاجذامنلاىوس

ءاوخلاووطسلا
لب،نييمالسإلاىدلينيدلاباطخلايفةّدجال،يفرعملاىوتسملاىلع

ًاركفمناكً،الاثم،هدبعدمحمف.يـبرعلاريونتلاوةضهنلارصعاوعجارتمه
دجنامنيب."دحأللقعلاىلعةياصواليـبنلاةافودعب"هلوقبًايريونت
،ةمالاىلعًّايصوهسفنربتعيليلقلاالإملعلانملّصحيملةيعادمويلا
نلعيوًايداهجًاريمأهسفنبّصنيةينيدلامولعلابالطنمًابلاطدجنوأ

.مهكالهىلإنيملسملادوقتًابرح
ةنسةئاملكسأرىلعلسريهللانأبلوقيينيدلاروثأملانأعمو

نيذلاناكلاذ،ةسوكعمتتابةيآلانإف.اهنيدرومأةمألاهذهلددجينم
نم،ةنسلكامبرو،دقعلكنوعنصيةمألاتباوثنععافدلااورّدصت
نيقطانلاوهباونوهراصنأوهللاءافلخديىلع،اهنارمعبرخيواهتعمسهّوشي
.همساب

ذنمكفنيمللوالاف.صوصخلااذهيفبرغلاومالسإلانيبنراقنلو
ىصُحيالامراكتباب،دّدجتلاوُّريغتلانع،يلاحلاانرصعىتحةضهنلارصع
نيوانعلانمديدعلاحارتجابوأ،ةيفسلفلاسرادملاوةيملعلاعورفلانم
ام،ةثادحلا،ةروثلا،رّرحتلا،مّدقتلا،ريونتلا،ةينالقعلا،ةيناسنإلا:ةيراضحلا
.ةملوعلا،ةيمنتلا،ةثادحلادعب

يركفلاءاوخلاويفرعملارقفلابمستيمالسإلاملاعنأبدجنلباقملايف
امردقبو،ةقيعملامهتباوثبهلهأثبشتيامردقب،يفاقثلاحيبشتلاو
عافدللوأ،عئاقولاسمطوقئاقحلاهيومتليجولويديإلاريربتلابنولغتشي
بيذاكالانمثارتلابتكهبتلفحامم،ميلسلاسحلاولقعلايفانيامع
.تاهرتلاوتاذوعشلاو

نيوانعلب،ةمالاحالصانوديرينيذلاىدلديدجالاذكهو



.داسجالاولوقعلاىلعمتخللةدماجبلاوقوأةميدقتاراعشوأةكلهتسم
ةوحصلايفمهعورشمقيوستلجأنمو،مهلب،بسحواذهسيل

نوركفماهجتنييتلاراكفألاضعبًانايحأنوسبتقيً،ايثادحًاسوبلهسابلإو
اولّوحييكلمهسفنأىلإاهنوبسنيو،ثيدحتلاوضوهنلالوح،برعونويبرغ
.ةسمادتامتعىلإةوحصلاوةضهنلا

تايرظنلانوذخأينيذلانوّرسفملاكئلوأ،دوقعذنم،هنقتأاماذهو
انلجخلايف.نآرقلاىلإًاروزاهتبسنل،ةيبرغلاتاعماجلااهجتنتيتلا،ةيملعلا

يفتازاجنإمهلتناكنيذلامثيهلانباونايحنبرباجويمزراوخلانم
.ءايزيفلاوءايميكلاوربجلامولع

ةفالخلاحبش
يعسلايفنييمالسإلاىدلينيدلاعورشملادسجتيسايسلاىوتسملاىلع

وهمالسإلاكلذيفمهراعش،ةعيرشلاقيبطتلجأنم،ةفالخلاةلودةماقإل
ًاموينكتمل،ةعيرشلاسسؤميـبنلاةافودعب،ةفالخلانأعماذه.لحلا
يتلاةيومدلاتاعارصلاوتابالقنإلاوتارمتؤمللًاحرسمتناكلبً،اسودرف

.يسايسلامالسإلاخيراتاهبلفح
ّنشيفيسايسلامهطاشناوأدبذنمنويمالسإلافقوتيملاذهلو

ًارفكاهفصوب،اهناكرأفلتخمب،ةيثادحلاةيركفلاةموظنملاىلعموجهلا
).ةفسلفلا،ةيناملعلا،يندملاعمتجملا،ةيطارقوميدلا،ةنطاوملا(ًابيرغتوأةقدنزو

ىلإاولصييكلف،ةثيدحلاتالوقملاضعباونبتواوعجارتنإمهو
نعدخننالنكلو.ةيبرعلاتاروثلاعالدنادنعاولعفامك،اونكمتيوةطلسلا

اموأهيلعىنبيوهبجحياممهالا.باطخلاهنلعيوأراعشلاهلوقيامب
.هجوريغنمكلذو.هسمطيوهسرامي

قيبطتنكيمليمالسإلاراعشلاءارويراوتملاعفادلانأوهلوألا
كّرحامفً.اباهرإوًاكاهتناوًاداسفالإ،مويلااهقيبطتليحتسييتلاةعيرشلا
دّسجتو،يشافعزـنمنمىذغتدق،يدادبتساثرإوهمهكّرحيونييمالسإلا

اهبظافتحالاوأاهيلعضبقلاوةطلسلاىلإلوصوللكّاتفوقيتععوجيف
عضاوتلاوىقتلاكةيناسنإلاوةيقلخلاميقلالككاهتنابولو،نمثيأب
.محارتلاولفاكتلاولصاوتلاو

ىلعءاوس،نييمالسإلانيبةيلهألابورحلاهذهرسفنفيكالإو
تاميظنتلانيبرغصملاىوتسملاىلعوأ،بهاذملاوقرفلانيبربكملااهاوتسم
ىلعنوعراصتيلكلافاذكهو.طخلاوأةسردملاسفنىلإيمتنتيتلا
تاراعشلاءارونم،ةعورشملاريغلئاسولاوةيراعلاةوقلامادختسابةطلسلا



ىلإمِجُرتيذلاةفالخلاحبشهنا.دحاالوأانأيقيقحلامهراعش،ةعداخلا
.ةلتاقتايجيتارتساوةليحتسمتاوعد

ةدحولاىبوط
يفشّشعيذلايجولويديإلامهولاوهيدادبتسالالقعللرخآلاهجولا

نكلو،ةدحاوةمأمهنيملسملانأهدافمو،يسايسلامالسإلاةعامجناهذأ
ّدبالاذلو.فينحلامهنيدنعمهتجرخأدقةثادحلاو،مهقّرفدقرامعتسالا

.تناكةليسويأبهيلعاوناكامىلإمهتداعانم
عيراشملاباحصألوقعيفششعيذلاوههسفنمهولااذه

ةدحولاوديحوتلاتاراعشعماولماعتلكلافاذلو.ةيودحولاةيبورعلا
ةيرصنعةروصبلب،ةيطيسبتةيداحاوأ،ةيوابوط،ةيرحسةروصبةفالخلاو
هتاضقانتب،هتاديقعتوهعونتبيعمتجملاعقاولانعاوماعتامردقب،ةيوئف
.هراوطاوهتالوحتب،هخاخفأوهتاسابتلاب،هخورشو

متتديحوتلالامعأنأل،ةئزجتلاوةقرفلانمًاديزمةجيتنلاتناكو
.بيكرتلاوليوحتلاوةعانصلاقطنمبهيلعلاغتشالاوفالتخالاعقاوبفارتعالاب

نعنوزجاعمهنأاوتبثأوةدحولاةركفاورّمدنييبورعلانأامكو
ةمذرشلاىوسً،اضيأمهاوجتنيملنييمالسإلانإف،ةنيدميفيحديحوت
ةهبجيفنالتاقتينَْيليصفديحوتنعمهزجعاوتبثأامردقب،تيتفتلاو
.شعادوةرصنلاك،ةدحاو

فيزلاوزجعلا
امينعأو،باطخلاهنعتكسياملثلاثلاهجولاىلإكلذنملصأ

ىلعريسلاولوصألاعمةاهامملاّصخياميففيزلاوعادخلانمهسرامي
.فلسلاىطخ

:حلاصلافلسلانيبومهنيبريبكقرافكانه
مهتاردقبةراضحللةانباوناكامردقب،نيحتافنيّقالخاوناكلوألا-

،نوّدلقم،نوعباتمهنيرصاعملانأنيحيف.ةذفلامهتاردابموةقالخلا
.سقطلاوفرحلاومسالاثيحنمالإلوألانوهبشيال،نوزجاع

يذلانيدشارلاويـبنلارصعدعب،ةلودلاونيدلانيباوقرفلوألا-
نيلاجملانيب،ءاملعلاوماكحلانيبلصفلايفكلذّىلجتً.ايئانثتساناك
اهتانبمسابلب،مالسإلامساب،ٍذئموي،ةلودلاِّمستملاذلو.ينيدلاويسايسلا

ةيزمرلانيتطلسلانيبعمجلانوديريمهنإفنورصاعملاامأ.اهبنيمئاقلاو
ً.افعاضمًادادبتسااوسراميلو،امْهَيِلكيفاولشفيل،ةيسايسلاو

،لقعلانيدوهمالسإلانأباوعّديمل.نيعضاوتماوناكنوضاملا-



ةروطسألاقطنميفهروذجببرضييذلايحولاوهنيدلاساسأنأل
يف،ةيركفلامهتقاطاورمثتساولقعلااومدختساىمادقلانكلو.لوقعماللاو
تازجنمنمةدافالاب،ئِجاُفملاوألّوحتملاعقاولاةءارقوصوصنلاليوأت
امأ.ةميدقلامولعلااورّوطوةديدجًامولعاوأشنأف.ةقباسلاتاراضحلا
ةقرسلاىلعوأحيبشتلاوءاعدالاىلعموقتةفرعملابمهتقالعفنورصاعملا

.ريغلاتازجنمىلعوطسلاو

بارخلاوداسفلا
قافخإلاىلإهسارحوهتاعدديىلعينيدلاعورشملاىهتناانهنمو

ريغيفاونميهوأاومكحثيح،لآملاوهاذه.لماشلارايهنالاوعيرذلا
الإًاراعشاوعفرامو،اهسكعباولمعوالإةيضقنعاوعفاداممهف.ناكم
مهلامعأمهيلعدهشتامك،مهيلعّدتراوّالإًاروداوسرامامو،هّدضبمجرتو
:مهتافرصتو

فسنولودلاكيكفتىلعاولمعف،ةيمالسإلاةدحولاىلإاوعددقل-
تتفتلاومذرشتلااذهلكةليصحلاتناكو،تاعمتجملاقيزمتوناطوالاةدحو
عراصتتيكللكشتتولسانتتتايشيليموتاميظنتوأبازحاوتاعامجىلإ
.سبايلاورضخالاقرحتيك،باغلاةعيرشنمىنداوهامب،لتاقتتو

لاجرةنهمراهدزاعمهناةليصحلاتناكف،مهتلودةماقإباوبلاط-
ةدئاعلا،تاطلسلايقاباوعلتبيل،تاحاسلاوتاشاشلااولتحانيذلا،نيدلا
،فنعلاوبارخلاوداسفلادادزا،يسايسلاوفقثملاويـباقنلاوملعملاولهالل
.ةينمألاتايشيليملاوأةيباهرإلاتامظنملاوةيلاملاتايفاملاتّشفتنأدعب

كاهتنإةليصحلاتناكف،ةينيدلاميقلاوتاسدقملامارتحاىلإاوعد-
سرادملاريجفتنم،ةيربربلامهلامعأدهشتامكةيناسنإلاوةيقلخلاميقلالك
تانمآلاءاسنلاباصتغاىلإتابلاطلافطخنمو،دجاسملاريجفتىلإ
ةيغاطلايأ،ةلمعللرخآلاهجولاالإمهتيجمهيفمهيهاضيالو.تانصحملاو
.هبعشبكتفيوهدلبرمدييذلا

،حرسملاىلعمهدوعصدعبليدبلاوّلحلانوكلميمهنأاوعّدا-
،ةبكرم،ةنرم،ةحوتفملوقعىلإجاتحتيتلاةيسايسلابمهلهجاوتبثأمهنكلو
قلخلانفوأفيلأتلاوعمجلالمعنسحتامردقب،ريبدتلاوةرادإلانسحت
.دعاوقلاوبيلاسألاوأجذامنلاوغيصلانمديدجلاراكتباب،ليوحتلاو

،لقعلاعمالوعرشلاعمالاونوكيملو،نيدلاوةلودلاباوحاطأكلذل
عمتجملاوأةلودلاوةايحلاةملساةرمثيهكلتو.امهيلكيفاولشفلب



نأل،ءامنإالورارقتساال،نامياالواهيفنمأالتاعمتجم:ةفاقثلاو
رأثلاةيلقعبةطلسلاىلعضبقلالب،ءانبلاوضوهنلانكيملسجاهلا

.مهتلكاشىلعركفيالوأمهبشيالنملكنم،ماقتنإلاو
حالصإلاةاهلم

ديىلعهتياهنلجسييذلاينيدلاعورشمللةءارقلاهذهءوضيف
:ةيلاتلاجئاتنلاىلإصلخاهباحصأ

هذهف.ةثادحلاومالسإلانيبةحلاصملابلاغتشإلاًايدجمداعام-
ناونعوأةيقوقحةموظنموأيسايسماظنك،مالسإلانأل.ةرساخةيضق

حلصيالهنأبتبثأنأدعب،هتقروتقرتحاوهتيقادصمدقفدق،يراضح
ةكارشلاىوتسمىلعءاوس،روطتمعمتجمءانبوأةثيدحةايحةعانصل
.ةيناسنإلاةكارشلاىوتسمىلعوأةينطولا

تاعمتجملاولودلافيرعتيفةينيدلاةفصلامادختسانعفكلا-
ساسأىلعفيرعتلايرجينأىرحألا.تاسسؤملاودارفألافيرعتيفوأ
.نمؤملاجذومنلحمنطاوملاموهفمّلحيثيحب،ةقطنملاوأنطولاوةغللا

لالخنمًالوأيسفنبفرعاانأف.يتهجنمهلعفأاماذهو
يدلبنألو،اهببتكأوةيبرعلابقطنأينوكً،ايناثيـبرعكو.ينانبلكيدلب
ملاعلالب،قرعلاسيل،ةيبرعلاةفصلابدصقأو،ةيبرعلاةعومجملاىلإيمتني
.هتاغلوهقارعأوهتانايدبعونتملاوددعتملايـبرعلا

نحن.ةيلاكشإلاوأةيضقلايهنيدلايفحالصإلاةيضقدعتمل-
دمحميناتسكابلاركفمللناك.نمزذنمةحورطمةيضقلاهذهنأفرعن
يفينيدلاركفلاديدجت:صوصخلااذهيفةلواحم)1877-1938(لابقإ
ناتسكابنأدهاشلاو.اهلشفىلإلوؤتلتالواحملاتلاوتدقو.مالسإلا
.ةيباهرإلاجذامنللرّدصملاوجتنملاتحبصأ

يفهتالواحم،لابقإلبق،)1905-1849(هدبعدمحمخيشللناكو
:هلوقانهنم،اهتلاحتسالب،ةمهملاةبوعصكردأهنكلو.صوصخلااذه

هحالصتدرأدقًانيدنكلو
مئامعلاهيلعيضقتنأفاخأ

لاجرنأبنرقنمرثكأذنمكردأيوضهنملسمركفماذهف
"يلوصألا"مالسإلانأل.هبمايقلاىلعنوردقيالو،حالصإلانوديريالنيدلا

هباحصاركتحيدقتعميأنأشوهامك،حالصإللًالصألباقريغ"يفلسلا"و
نيلاتسماظنحالصإببلاطينَمكهحالصإببلاطينَمو.ةطلسلاوةقيقحلا
.مهئارظنوأيفاذقلاوأرلتهوأ



نعاوحزحزتيومهباوصىلإاودوعينلنيدلالاجرنإفانهنم
ةمهمحبصتاهدنع.مهتكوشراسكناومهعورشمطوقسدعبالإ،مهتباوث
.ةينيدلاتاسسؤملاىلإنومتنيالنمتامهمال.هلهأةمهمنيدلاحالصا

حالصإيف،اوديفيناينيدلالقحلايفنيلماعللنكميعبطلاب
اهجتنييتلا،ةيدقنلاتاليلحتلاوتاءارقلانم،مهتاسسؤمومهميهافم
اهفالتخاىلعتاباطخلالوح،ناسنإلامولعوةفسلفلانيدايميفنولماعلا

،تاوعدلاوعيراشملاليلحت،اهسراماامكةيلصألاانتمهمهذهو.اهضراعتو
بجحلاتايلآوأراكتحالاوةرداصملالاكشأنمهيلعيوطنتامعفشكلل
.ةذوعشلاوحيبشتلابورضوأعادخلاو

نيملسملابانعمجتيتلاةينيدلارطألاوتاسسؤملايدجتدعتمل-
يـبأذنم،ررضلابانيلعتداعلب،اهنمدفنملطباوريهف.برعلاريغ
جذامنلامث،ةيريفكتلادئاقعلاانيلإترّدصذإ،ينيمخلاىلإيودنلانسحلا
وهيـبرعلاملاعلانأوةصاخ.يـبرعلااننأشبمتهننأىرحألا.ةيباهرإلا
ناريإ،ايسورواكريمأ:حرسملاىلعرابكلانيبعاللابناجنمفدهتسممويلا

،اهنمديفنيتلاةحجانلالودلاعملدابتتاقالعميقننأىدجألا.ايكرتو
نوكننأانلديرتواننادلببرختيتلاةيدادبتسإلاوةلشافلالودلاعمال
.اهتلكاشىلع

ىلإنوعدينيذلابرعلانوفقثملاكئلوأمهتابسنمظقيتسيلو-
نيبتاقالعلااهيفىنبتةديدجةحفصحتفةيغب،ناريإعمراوحلاةماقإ
كلذنوكينل.ءاّنبلاورمثملالدابتلاليبسىلع،يناريإلاويـبرعلا،نيبناجلا

سيلهنأامكًامامت،نارهطيفمئاقلايلومشلاماظنلارايهنالبقًانكمم
.يسايسلامالسإلاعورشمةميزهلبقينيدلاركفلاحالصإًانكمم

يسدقلاسوباكلا
ىلإينيدلاعورشملالوصودعب،تالداعملاوتايطعملاريغتتذإمويلاو

مامأةديدجتاناكمإحتفنت،هسارحوهباحصأديىلعةيثراكلاهتياهن
يفةينيدلاتاعامجلارودوتايرحلاوقوقحلاصخياميف،ةيبرعلاتاعمتجملا

:نادلبلاوناطوالاةايح
.داقتعإلاوريكفتلاةيرحقالطإبيسدقلاسوباكلانمررحتلا-

لكبريفكتلاةزهجأءاغلإو،نييريفكتلاةاعدلالمعفاقيإيضتقياذهو
ءادوسةحفصوةدئابةلمعاهفصوب،ينيدلاميلعتلانماهماكحاواهصوصن

.ةيرشبلاخيراتيف
لماُعيثيحب،سانلاوعمتجملاىلعةينيدلاتاسسؤملاةياصوكف-



العمتجملالوقحنملقحوأ،هقوفالنطولارصانعنمرصنعكنيدلا
ىلإنوفرصنيو،مهتاسسؤميفمهتيصوصخبنيدلالاجرلمعيثيحبو،هّدض

ناسنإلاقلقريثتيتلااياضقلابمامتهإلاو،حصنلاوداشرإلاوميلعتلالامعأ
يحلالاثملاو.ميحرلاتوملاو،فنعلاو،دادبتسإلاو،ثولتلاو،رقفلاك،رصاعملا

،ةديقعللسراحكفّرصتياليذلااموراباباوسنرفهمدقيصوصخلااذهيف
.ةيناسنإلاوةيقالخألااياضقلابمتهييملاعنطاومكلب

باطخلاديدجتّمهلانكيمل:سنوتنمدافتسملاسردلاوهاذهو
،تاقاطلاوىوقلاعامجتسإلب،دهجلاوتقوللةعيضمتابيذلاينيدلا
تحتفكلذب.يدادبتسالارينلانمررحتلادعبيسدقلاسوباكلانمررحتلل
سسأىلعهسفنءانبديعييكل،يسنوتلاعمتجملامامأةديدجتاناكما

ةغايصيفسنوتتحجندقو.مهعجارتونييمالسإلاةميزهدعبةديدج
تاباختناءارجإيفتحجنامك،ريمضلاوةديقعلاةيرحظفحييندمروتسد
نوكينأيفلمالاو.ةيطارقوميدلاةبعللادعاوقمارتحابةيسائروةيباين
هنأللب،ةيفرظةيكيتكتبابسألسيلاوعجارتدقنويسنوتلانويمالسإلا
ساسأىلع،مدقتتوضهنتنلسنوتنأب،ةديدجةعانقمهيدلتلكشت
.قاثيمىلإقافتالالوحتيكلذب،ةينيدجماربوعيراشم

،تالوقملاوتايلاكشإلاسفنبكّسمتننأًايدجمداعام،ةريخألايتملك
ةديدجةقيرطبرومألاجلاعننأّدبال.تارايهنالاوثراوكلاهذهلكدعب
مادختسانعفكننأيهةيادبلاف،حالصإللةجاحةمثناكاذإو.ةفلتخمو
يـبرعلافّرعيثيحب،ضوهنلاوحالصإللوأةايحلاوركفللناونعكنيدلا
ةينطوةيوهسراميو،...يدوعسوأيقارعوأينانبلوأيرصمك،هسفن
،هرفسزاوج،يملاعلاىوتسملاىلعوأيـبرعلاىوتسملاىلعءاوس،ةرباع
.ةنهاروةلاعفوأةءاّنبوةجتنمةروصبهتنهملهتسرامم

ىلعمتخنيذلامهبدصقأو،نيريثكلازفتسييأرلااذهنأفرعأ
مهتقالعةسراممىلعاوداتعانيذلا،ءامسألاوصوصنلاةدبعنممهلوقع
.ةديحوةناخوأةقناخةعقوقوأةيرثأةيوهكمالسإلاب

ةلودلاوةنطاوملاةغلىلعبهذملاوةفئاطلاوةنايدلاقطنمبيلغتنإ
ةيلهألابورحلانممدصيوئجافيامالإجتنيال،ةيندملاةايحلاوةرادجلاو
،دعباهلوصفهتنتملو،)1975(ًاماعنيعبرألبقنانبليفتعلدنايتلا
هتاباسحعجارينأدحاولاءاشاذإاذه.يـبرعدلبريغتحاتجايهلب
،ةلكشملانمبرهيالهنأشاذهنمو.هلاعفأوهئارآبقاوعبرصبتيو
ةرحةروصبركفيثيحب،اهلحىلإىعسيلب،ةقيقعملاهتباوثبثبشتلاب



،ةديدجةايحءانبلًاقفأحتفيو،يراضحلاةقزأمنمجرخييكل،ةلقتسمو
.ممألاةيقبلعفتامك،ةروطتم





ةيمنهجلاهبيلاسأبملاعلائجافييكلدّدمتيورشتنيّكفنيالباهرإلا
نمو،ءايحأسانلاقرحىلإةلمجلابسوؤرلاّزجنم،ةيربربلاهتاوزغو
،عيمجلارشحيوهفاذكهو.فحصلاتاّرقمىلعموجهلاىلإسرادملاريجفت
.هتبراحملدشحتيتلاىوقلاهذهلكنممغرلاب

ةماقإلجأنم،نيدلاةيارتحتوهللامسابلمعيباهرإلانأامبو
ةحرشمىلععوضوممويلاوهمالسإلانإف،ةعيرشلاقيبطتوةفالخلاةلود
هاواتفوةيناميالاهدئاقعبةنادالاوةمهتلاعضوموهامردقبدقنلا
هتقالع:هتّيوهلوحتالاقملابتكتوتاشقانملارودتامكو،ةيريفكتلا
.ةرصاعملاةايحلاعمهملقأت،حالصإللهتيلباق،ددجتلاىلعهتردق،باهرإلاب

مث،"قحلملا"اذهتاحفصىلعاياضقلاهذهتلوانتدقتنكاذإو
ناونعتحتتدقعيتلاةيركفلاتاءاقللايفًاكراشمةرهاقلابيترضاحميف
ضرعملاتبحاصيتلاةيفاقثلاتايلعافلاراطإيف،ينيدلاركفلاديدجت
،برغلاوةثادحلابمالسإلاةقالعلوانتأةلاقملاهذهيفينإف،باتكلليلودلا
اسنرفيفو،ابوروأيفنيملسملاةيعضواهّصخأ،اياضقنماهنععرفتيامو
.صاخلكشب



؟ةنكممبرغلاومالسإلانيبةحلاصملاله
برغلابنيملسملالاصتاذنم،لدجلارادميهةميدقةلأسمهذه

مهتابسنممهظقيأامردقب،مهنادلبلهوزغوهقّوفتبمهأجافيذلاثيدحلا
دقو.نيفرطلانيبعقيمادصوألاكشإلكدنع،دّدجتتيهو.يراضحلا
يف،سيرابيفةيباهرإلاتامجهلادعباميسالو،ةعاسلاةيضقمويلاتتاب

تاميظنتلالبِقنم،)ودبيإيلراش(ةفيحصىلع،مرصنملايناثلانوناكرهش
.ةيمالسإلاةيداهجلا

عارصةقالعاهنأبدجي،مالسإلاوبرغلانيبةقالعلالجسئرقتسينم
تاقافتاال،ةيكيتكتفقاوماهتلمأةتقؤمتافلاحتاهتللخت،نيضيقننيب

ةهجنمةيمالسإلاتامظنملاوألودلاوةهجنماكريمأعامتجاك،ةيرهوج
رايتلاةهجاوملوأ،يتايفوسلادهعلانابإيكارتشالاركسعملاةبراحمل،ىرخأ
لوحنيفرطلانيبءاقللاًاضيأىسنأالو.يرصانلادهعلانابإيـبرعلايموقلا
ردقب،يلاربيللاويلامسأرلاركسعملاىلإنولّايمنويمالسإلاف.يداصتقالابناجلا

.يكارتشالاركسعملاويسكراملاركفللً،الصأ،نوداعممهام
يفاقثلاىوتسملاىلع،يـبرغلاويمالسإلا،نيركسعملانيبءاقلالنكلو

،ةتباثلالوصالاوةسدقملاصوصنلاةدابعبكّسمتيلوألاذإ،يجولويديإلاو
نأنيحيف،اهتاّبلقتوةايحلاكرتعميف،اهكاهتناالإنسحيالناكنإو
نماهنععرفتياموةيفسلفلاتايرظنلاساسأىلعلمعيوركفييناثلا
.ريوطتلاونيسحتللوأرييغتلاوليدعتللةلباقلا،ةيسايسلامظنلاوبهاذملا

امنإ،يداحأدقتعموأيديحوتنيديأهنأش،كلذيفوهمالسإلاو
ملسمللوأ،ملسملاريغ،رخآللءاصقالاوريفكتلاوةمهتلاةيلقعبلغتشي
ةعيشلانيبةيومدلاتاعارصلامويلادهشتامك،يأرلاوبهذملايففلتخملا

ضعبلامهضعبنولبقيالنوملسملاناكاذإو.صوصنلاوزومرلالوحةّنسلاو
!هتافاقثوهلودببرغلايفلثمتملارخآلانولبقيفيكف

نطاوملاونمؤملا
ثيدحتيفةضهنلارصعذنمتعرشةيبرعلاتاعمتجملاتناكاذإ

لشفدعبعجارتلصحدقف،ثيدحلاطمنلاىلعشيعتيكلاهتايح
لثمتدقو.ةيمالسإلاتاكرحلادوعصو،ةيراسيلاوةيموقلا،ةيثادحلاعيراشملا



نأشكهتيوهعملماعتييذلا"ملسملا"موهفمنمصوكنلايفعجارتلااذه
موهفمىلإ،ةيفئاطةعقوقيفالةلوديفشيعينطاومكفّرصتيو،يصخش
قيبطتوةطلسلامالتساليلومشعورشمبحاصوهيذلا"يمالسإلا"
رفكيةيعاد:نافنصنويمالسإلاو."لحلاوهمالسإلا"كلذيفهراعش،ةعيرشلا

يمالسإلاعمجيدقو.ةيعادلاىوتفلًاقيبطتلتقيومكاحييداهجو،ددهيو
.نيرمألانيب

مالسإلاف.ىرخاوةمظنمنيبوأ،بهذموبهذمنيبانهقرفالو
"ةيمالسإلاةلودلا"ميظنتلعفيامٍوحنىلعالإهقيبطتنكمياليلوصألا
ةلودلاوةايحلاةملسأةليصحيهكلتو.هدادضأوأ،هتاوخأو)شعاد(
برعلاةعمسهيوشت،تاذلارامد،رخآلالاصئتسإ:رصعلااذهيفعمتجملاو
توملاةعانصيفنييصاصتخإمهفصوبملاعلاىلإمهسفنأميدقتب،نيملسملاو
لبقاندحأهبتكاماذه.ةراضحلاونارمعلاملاعمبيرختوثراوكلاجاتنإو
(يكريمألالوليأثادحألبقلب،)2015(يسنرفلايناثلانوناكثادحأ

،"شعاد"وأ"ةدعاقلا"ميظنتلةيربربلالامعألاراظتنإريغنمو،)2001
،رخآلاضعبللحضافلالهجلانعتفشكو،مهتابسنمضعبلاتظقيأيتلا

.)1(نرقعبرذنمةيمالسإلاةيلوصألادقنيفبتكيامب
لادتعإلاةعدخ

مالسإلانيبلصفلايفكلذلثمتيامك،عادخللرخآلاهجولاانهنم
مالسإنعنوعفادينيذلالعفيامك،)Islamisme(ةيمالسإلاةيلوصألانيبو
نوريثكلاهيفعقيّبطماذه.يريونت،يطارقوميد،يملس،يطسو،لدتعم
الف.مهتابسنمءالؤهظقيتسيلف.نيفقثموًةساس،نييبرغلاوبرعلانم
وأةقيقحللهموهفميفلدتعمصخشوه،هنيدلوصأبمزتلمملسملدوجو
ةسدقملاهتديقععمضراعتيكلذف.رخآلاعمهلماعتيفوأملاعللهتيؤريف
:ةعبرالااهدونبب

يناثلا.ةريخألاوىلوألاةقلطملاةقيقحلابتقطنهتديقعنأبهناميإلوألا
تالكشملاوةكئاشلاةلئسألالكللولحلاوةبوجالامدقتهتعيرشنأبهداقتعإ
الثيحب،ءيشلكبملعلاىلعيوطنيهباتكنأبهرّوصتثلاثلا.ةرصاعملا
يفةجتنملافراعملاىلعوطسلاىوسهلعفيوأهلوقيءيشفلخللىقَبي
يتلايلكلاملعلاةحيضفلايف.نآرقلاىلإًاروزاهتبسنوةيبرغلاتاعماجلا
:عبارلادنبلاىسنأالو.ملعلاوصنلاببكرملااهباحصألهجىلعدهشت
رفكلهأمهنوقابلاو،سانللتجرخأةمأريخهتّمأنأبملسملاداقتعا

.يدسجوأيزمرءاصقالحممهفاذلو،ةقطرهوةقدنزوأةعدبو



تايلقععنصتيتلاةيفاقثلاةرفيشلايفمّسجتتامك،ّةلعلالصأانه
لوؤتيكل،ةيسايسوأةيلبقوأةيفئاط،ةيعمتجماماغلارجفنتةخخفم
دهشنامىلع،ةيثراكلاهتاياهنىلإهخسنفالتخاىلعينيدلاعورشملاب
.يناعنو

يعدييتلاةيلومشلاعيراشملاويداحألاركفلاباحصأنأشاذهو
مأةيموقمأةينيدتناكأ،اهديسجتواهراكتحاوةقيقحلاكالتمااهلها
.ةينيدلاتاسسؤملاديىلعًارييغتنرظتننالكلذلو.كلذىوسمأةيراسي
.رهطلاوسجرلاوأناميإلاورفكلاةيئانثبلغتشتتمادام

:لاوقالاوثادحألاةءارقنسُحينَمدنعتالاثملاهبدهشتاماذه
ةيطارقميدلادضىوتفلا

يفطاشنلاولمعلااوأدبذنم،نويمالسإلاف.ةيطارقوميدلابقلعتيلوألا
،ديكأتلانعنوفقوتيال،)لحلاوهمالسإلا:مهراعشتحت(ماعلالقحلا

مهنأبو،ةيهلالاةيمكاحلاوأةيمالسإلاةموكحلاعممهنأب،ديدهتلاًانايحأو
عمتجملا،ةفسلفلا،ةيناملعلا:اهناكرافلتخمبةيثادحلاةيركفلاةموظنملادض

اهفصوبةيطارقميدلاضيقنانهيهىوتفلاف.ةيطارقوميدلانعًالضف،يندملا
.ةيرثكألامكح

هداهتجابذخأيملسملامكاحلاف.كلذكرمألانوكينأيعيبطلانمو
لهأبناجنمراكتحاعضومًامودناكيذلاروهمجلاعامجإبال،هيأرو
بناجنمراكتحاعضوممويلاوهامك،ةساسلاوءاملعلانمطبرلاولحلا
نسحتالةيرشبناعطقعنصوهكلذلةئيسلاةرمثلاو.ةيفاقثلابخنلا

.دئاقلادشرمللوأدحوالاميعزللقفصتوللهتواقدصتونعذتنأىوس
ةيئاعدبابسأل،ةروانملاوفافتلالاليبسىلع،نويمالسإلاعجارتيعبطلاب

،ةيبرعلاتاروثلاعالدنادعب،ةيمالسإلابازحالاهتلعفاماذهو.ةيكيتكتوأ
اولبقو،باطخلاىوتسمىلع،اوعجارتدقل.ةيطارقوميدلاوةيرحلاراعشتحت
اونكمتاملو.اهيلعضبقلاوةطلسلاىلإلوصولابًالمأعارتقالاةقودنصب
ينيدلاثرالانمىّذغتًافعاضمًادادبتسااوسرامومهدوعونعاوعجارت
.يسايسلاثرالاو

باجحلاهحضفيام
امع،يسايقوحنىلعتعجارتيتلاةأرملاقوقحبقلعتييناثلالاثملا

نمناك،نمزلاكلذيفف.تئافلانرقلانملوألافصنلايفهيلعتناك
ةماعلانكامألايفوأةعماجلايفةبجحمةديسوأةبلاطدهاشتنأردانلا
رالوفلانمةفلتخملاهلاكشأبيمومعلاءاضفلاحستكيباجحلافمويلاامأ.



دوعتلةرفاسلااهّمأىلعتنبلاتّدترانأدعب،باقنلابًارورم،عقربلاىلإ
.ةعقربملاوأةبجحملااهتدجىلإ

،روفسلانمماعةئامدعبباجحلاىلإنيدلاةدوععماندعاذكهو
لصحام.ةثادحلاومالسإلانيبةحلاصمنعثدحتننأعادخلانماذلو
نعدادترإلصح،ةديقعلاسارحدوعصدعبف.مامتلابسكعلاوه
.ماقتنإلاورأثلاليبسىلع،ةثادحلاتابستكم

يفنوشيعياوناكاذاةصاخ،لكاشملاىوسهلهألبلجيالباجحلاو
مهعمو،نييمالسإلانأحيحص.اسنرفيفلاحلايهامك،ةيبوروالانادلبلا
ةيّرحبًامودنوّجتحي،اسنرفيفويـبرعلاملاعلايفنييناملعلانمرثك
.ناسنإلاقوقحةعرشيفويسنرفلاروتسدلايفةلوفكملاداقتعالاوريبعتلا

امإ،باجحلاةيسنرفلاةملسملاءادتراضراعينمنومهتيمهفاذلو
يسنرفلاماظنلااهيلعماقيتلاةيرحلائدابمفلاخيهنوكبوأ،ةيرصنعلاب
.يندملاويناملعلاهعباطب

بيلغتينعيامنإ،ةيوهلاتامالعنمةمالعهفصوبباجحلانكلو
لاكشأنملكشكمدختسيامردقب،ينطولاءامتنالاىلعينيدلاءامتنالا
اهنأك،ماعلاءاضفلايف،باجحلايدترتيتلاف.ثيدحلاعمتجمللةمواقملا
يفجامدنالاىلعردقاالانأوأ،ةيسنرفانأاممرثكأةملسمانألوقت
انأ:اهلوقبةبجحملاةاتفلاكلتهتدّكأاماذه.هديراالويسنرفلاعمتجملا

.ةرشابمهللانملب،ةسردملاريدمنمالويدلاونمالرماوالاىقلتأال
رماوالارادصايفّهلحمّلحي،حرسملانعمئادلابئاغلاوههللانأامبو
ةاعدوأنيدشرموءاملعنمنيهلأتملانم،همسابقطنيوهنعبونينم
.نيذوعشمو

يتلاةعقربملاةأرملاكلتعملصحامك،باجحلاهفشكياملمأتنلو
راغصلااهآرامدنعو،لزـنملاىلإاهنبابةدوعلللافطألاةضورىلإتبهذ
.رخآملاعنمًايتآًايفارخًانئاكوأًاعبعباهوبسحمهنأل،اهرظنملاوعاترا

ّمأانأاوفاختال:مهلتلاقواههجونعتفشك،كلذيهتكردأاملو
.ةلزهمللايف.مكتاهمألثم

يسنرفلاماسرللًةيحتف!؟رخاسلادقنللةاعدمكولسلااذهلثمسيلأ
دقانلاكلذلوأ،ذخفلاىلعأىلإةريصقتارونتنيدتريتاعقربممسريذلا
هنأل،ةلاّقننوجسبهبشأّنهنأباسنرفيفتاعقربملافصويذلارخاسلا

املكيفانتامردقب،لقعلاوةعيبطلادضيهةداعمامأهسفندجو
رايتخا:عقربلاءادتراهحضفياماذه.ةلِصِبلامجلاوقوذلاىلإّتمي



ةيوهلاةسرامم،ةلوحفلاوةروكذلاقطنملخوضرلا،لامجلاةهجاوميفةعاشبلا
.يلزهيروتاكيراكوحنىلع

مدقت،ضئارفلاوسوقطلاوتاداعلانمهاوسو،باجحلاةيضقنإ
ةروصب،ةينيدلامهتايرحةسراممنوبلطينييسنرفلانيملسملانأىلعًادهاش
ةلوددعتمليتلا،ةيسنرفلاةلودلااهيلعتماقيتلاسسألاعمضراعتت
.1789ماعةيسنرفلاةروثلاذنم،ةينيد

ملسملايتأييكل،هتسينكىلعجرخيوهتفئاطنعيسنرفلاىلختيله
ةيريفكتةيفلسجذامنجرختيتلاةينيدلاهتايعمجئشنيوهدجاسمينبيف
ذنم،تققحتيتلابساكملانعاسنرفّىلختتلهو؟ةيراحتنإةيداهجوأ

برهيذلا،ملسملاسرامييكل،تايرحلاوقوقحلاّصخياميف،راونألارصع
وأيرصنعٍوحنىلعيأ،ءاشيامكهتيرح،هدلبرقفوهتموكحروجنم
ةيندملا،ةثيدحلاهعمتجمميقنععفادييذلا:يرصنعلانمف!؟يدادبتسا

اذإو؟يسنرفلاعمتجملاىلعدئابلاهتايحطمنضرفديرييذلامأ،ةيلاربللاو
اذهف،مهنادلبنارمعنوبرخيومهتاعمتجمنورّمدينويلوصألانوملسملاناك
لالغتسا:اونميهوأاورطيسولاميف،اسنرفيفهولعفينأنكميامّلقأ
.ةيدوبعلاروصعىلإيسنرفلاعمتجملابةدوعللتايرحلا

ةيرثألاةيوهلا
اندهشيتلاةيروتاكيراكلاموسرلابّقلعتملا،ثلاثلالاثملاىلإلصأاذهب

ةرسأيفلمعلاقيرفةايحبتدوأيتلاةرزجملايفةيمادلااهلوصفدحأ
هتيوهءارويسنرفلاملسملاسرتمتيًاضيأانه!؟)ودبيإيلراش(ةلجمريرحت
هزومرلدقنلابضّرعتلامالعإلالئاسوعنمببلاطيوهذإ.ةيدادبتساةروصب
ةفئاطلاهترسخًازايتماةيسنرفلاةلودلاهيطعتاذاملنكلو.هتاسدقمو
ءابآلوحيسمللضّرعتلازئاجلانماسنرفيفذإ،اهعماهعارصيفةيكيلوثاكلا
.رجافلاوأرخاسلا،رفاسلادقنلابةسينكلا

موسرلا؟مالسإلاىلإءيسييذلانم:نهذلايفروثييذلالاؤسلاو
اذهيف،ةينيدلامهتيوهةسراممىلعنوّرصينيذلاهلهأمأةيروتاكيراكلا
؟ةيباهرإوةيناودعوأةيروتاكيراكةيلزهةروصب،رصعلا

مأةرخاسةروصبةعقربمةأرمامسر:هقفلاوعرشلاىلإءيسينم
دصقبىثنالاةذخافملوحوأريبكلاةعاضرلوحةكحضملاىواتفلا
!؟ءاوسلاىلعةعيشلاوةّنسلاىدلنوتفملايتفيامك،ةعيضرولوعاتمتسالا

اهلتضّرعتيتلاةحبذملاكلتركنتسينأالإهعسيالءرملانأعمو
نييبوروالاونييسنرفللةبسنلاب،اهدئاوفاهلناكدقف،ةيسنرفلاةفيحصلا



،مهتاعمتجمةملسأتالواحمةهجاومل،مهتابسنممهتظقيأاهنألً،امومع
.ريبعتلاوداقتعالاةيرحنععافدلاراتستحت

،ةيبرعلانادلبلايفةيبلسلاهليعافمهلناكاسنرفيفىرجامنكلو
رظنلانعاناهلأامردقب،ىمعالابصعتلانمةديدجتاجومقلطاهنأل
عقاوهيلإلآاملمأتينمنإ.ةيصعتسملاانتامزأوةمكارتملاانتالكشميف

جاتحتامجوحأنأبدجي،زجعلاوىضوفلايفةقراغلاةيبرعلاتاعمتجملا
،ةقراخلاتاملكلاوةقطانلاموسرلاربع،حضفييذلارخاسلادقنلاوههيلإ
نم،ةسدقملانيوانعلاوزومرلاتحت،هبجحوهفيلغتوأههيومتىرجام
دقل.ينيدلاثارتلانمريبكءزجاهبلفحيتلا،تافارخلاوأبيذاكألا

ً.اوطسوًاطلستوًةذوعشسراميًاسيدقتانعبش
بناجنم،تاسّدقملاّسمعمنوفقيالنييبرغلاضعبناكاذإو

يفهلةلاقميفنارومراغدإيسنرفلافوسليفلاّربعامك،مالعإلالئاسو
دقةيسيدقتلاتاسرامملانأاميسالو.مهنأشاذهف،)دنومول(ةديرج
ام.سانلاةايحيفاهرودراسحناوةسينكلاةميزهدعببرغلايفتعجارت
،سوؤرلاىلعًاّطلسمريفكتلافيسلازامذإ،سكعلاوهاندنعلصحي
انّفلختوانزجععنصموانتامزأردصميهيتلاتاسدقمللضّرعتلاعنمل
ةرزجمدعبهيربودسيجيرنآلاهيفركفييذلااميردأتسلو.انرقفو
يكليسدقطبارىلإجاتحتتاعمتجملانأبهتلوقمنععجارتيله؟سيراب
؟ءافعضلانيماتيفوهنيدلانأبىرخألاهتلوقمبّثبشتيله؟دحوتتومئتلت

يفءاوس،هييداهجبناجنم،مويلا،سراميامكيمالسإلانيدلانإ
امدعبأهنكلو.سكرامهفصوامكًانويفأدعيمل،هضرأىلعوأاسنرف
.لتاقسوريفوةكّاتفةموثرجىلإلوحتوهذإ،هيربودةفصونعنوكي

ةديقعلاساّرح
ةسسؤملا،"رهزالا"يفًارمتؤماودقعنيذلاءاملعلاهمدقيعبارلالاثملا

فنعلاوفّرطتلاةبراحملجأنم،يمالسإلاملاعلايفزربالاةينيدلا
.حماستلاوطسولاولادتعالانيدمالسإلانأىلعديكأتللو،باهرإلاو

لادتعالاناحتمايفاوطقسدقل.مامتلابسكعلاوههولعفامنكلو
لب،ةيباهرإلاتاميظنتللرخآلاهجولامهنأباوتبثامهف.ٍّودمٍوحنىلع
امكةيربربلاةيدئاقعلاةدعلاسفنباهعماولماعتمهنأل.يركفلااهردصم
وعدتىواتفوماكحأنماهيلعبترتيامو،رفكلاوناميإلاةيئانثيفلثمتت
نوعّدينَمعماوؤطاوتكلذب.لجرألاويديالاوأسوؤرلاعطقبلتقلاىلإ
ةقيقحللساّرحكوأةسدقملاةديقعللةطرشكاوفرصتامردقب،مهتبراحم



.ةقلطملا
ةسينكلاسأراوسنرفابابلانيبو،نيملسملانيدلاءاملعنيبنراقنلو

اياضقلابمتهييملاعنطاومكلب،ةديقعللسراحكفرصتيالوهف.ةيبرغلا
نييبيللانيملسملابهمامتهاناكانهنم.سانلالكمامتهابرثأتستيتلا
سرادمنمتجرختيتلاةيريفكتلاتاميظنتلامهرايدنممهرجهتنيذلا

مهتاشاقنيفنوهالمالسإلاءاملعاميفاذه،ناميإلاةطرشوةديقعلاسارح
ايف.نمؤمريغوأنمؤموهيـباهرإلايشعادلاناكاذإاملوحةيطبزيبلا
.ةحيضفنماهل

ناهروه،مهنيدرومأديدجتبمايقللنيدلالاجرىلعناهرلانإ
ريكفتلاةيرحقالطإودادترإلاةدعاقءاغلإ،ةيادبيضتقيكلذنأل،رساخ
.هبمايقلاىلعمهلةقاطالاماذهو.داقتعإلاو

اذهو.ديدجتلاوحالصإللناكمإلاحتفتينيدلاعورشملاةميزهاهدحو
باطخلاديدجتسنوتلهأسجاهنكيمل.يسنوتلاسردلانمدافتسيام
،ةيمالسإلاىوقلاعجارتبققحتاماذهو،ينيدلاعورشملاةميزهلب،ينيدلا

حبصتاهدنع.داقتعالاوريمضلاةيرحمرتحييندمسنوتلروتسدةغايصو
اوؤاشاذإ،مهناكمإبعبطلاب.هلهأةّمهميهينيدلاركفلاديدجتةمهم
تناكأ،تاباطخلاوصوصنللةيدقنلاتاءارقلانمةدافإلا،مهنيدرومأحالصإ
ً،اصيخشتوًامهف،ريكفتللةبصختاناكمإحتفتيهذإ؛،ةينيدريغوأةينيد
نمتاوعدلاوعيراشملاهيلعيوطنتامعفشكتامردقب،ةجلاعموةبراقم
.ةرداصملاوراكتحالالاكشأوأعادخلاوبجحلاتايلآ

وأةيقيقحتاريغتثادحإبنيدلالاجرةبلاطمثبعلانماذلو
بابنموً،اديدجتوأًاحالصإمهنمرظتننالف.مهدئاقعسسألاطتةيوينب
رظتنيناكنملاحكهلاحكلذمهنملمأينم.ةروثباوموقيالنأَىلَْوأ
،رلتهوأوكنارفماظنحالصإوأ،شيتفتلامكاحمرصعيفةسينكلاحالصإ
.يـبرعلاملاعلايفةيلومشلاةمظنألاحالصإوأ

مسالاةدقع
ةركفللنوجّورينيذلا،نويسنرفلانوفقثملاكئلوأمهتلفغنمظقيتسيل

هباتكنونعامك،"عوضخنودبمالسإ"دوجوبةلئاقلاةجذاسلاوةعداخلا
امف.يـبرغملصأنميسنرففوسليفوهيذلاراديبرونلادبعهتوعدو
ً:اكلسموًاقطنموًةغلتالاحملانموههيلإوعدي

)2(؛دايقنالاوناعذالاوعوضخلاينعتمالسإلاةظفلنألًةغل)1(
نم.لقعلاباسحىلعهللارمأبعودصلاينعيًامومعنيدلانألاقطنم



نألاكلسم)3(؛ّصنلاةهجاوميفهلقعلّغشينملكةقدنزلابمهَُّتيانه
يهامردقبةعاطلاوعمسلاىلعموقتهفالساوهيبنوةباتكبملسملاةقالع
ريفكتلاةيرحعمقولقعلاليطعتبمتيكلذلكو،سيدقتوةدابعةقالع
.ريبعتلاودقنلاو

،لقعتلاىلعسانلاثحيهقوطنمف،باطخلاهلوقيامبّنعدخننالو
،يـبلسلا،لقعتلاببلاطمملسملافاذكهو.رمالابعودصلاوهُهقطنمنكلو
نَموأ،يسنرفلاملسملانأامكًامامت،لقعلالطعييذلاوحنلاىلعو
.اهئاغلإبموقييكلنكلوهتيرحببلاطيامنإ،همعدي

؟عوضخلاقطنمدضانكاذإمالسإلاىلإةجاحلاام:انهلاؤسلاو
مالسإلاةريظحنمجورخلا،هلقأ،ينعتعوضخلامدعوررحتلاةيادبف
نكلو.بهذموألصأوأمسااندبعتسيالثيحب،يدئاقعلاويتوهاللا
ايف.مسإلابقلعتلاىلعنورصي،مالسإلابةلصمهلدعتملولوىتحضعبلا
.ةركفلاةشاشهوةيوهلافيزل

عبعبلاومطوطلا
وأ،برغلاومالسإلانيبةحلاصمبّنلمأنال،صيخشتلااذهءوضيف

شيعينأىضتراواهيلإرجاهيتلاةيبوروألاتاعمتجملايفملسملاجاردناب
ةيمالسإلاةيعادللرخآلاهجولاكلذبلكشيوهذإ،اهتيسنجلمحيواهيف
.ةيبرعلانادلبلايفةايحلاةملسأديرييذلا

يفنييباهرإلانييداهجلليركفلاردصملامهنييمالسإلاةاعدلانأامكو
وهفً،ايباهرإًايداهجنكيملنإو،يسنرفلاملسملانإف،ةيمالسإلانادلبلا
كّرحتييتلاةنضاحلاةئيبلالكشيوهذإ،يـباهرإلايداهجللرخآلاهجولا

،هسوقطوهتاداعوهميقبيمالسإلاهطمنضرفىلعّرصيامردقب،اهلخاد
لوحييذلارمألا.ةقيرعلاةيندملاديلاقتلايذ،يسنرفلاعمتجملاىلع
نأبجعلانمو.اهعمتجمعملصاوتلاىلعيصعتستةفئاطىلإنيملسملا
نولكشينييسنرفلانيملسملانوك،يمالسإلانأشلابنيصتخملاضعبيفني
ةلكشمةمثناكاملةفئاطاونوكيملولف.اورهييفيلوالعفيامك،"ةفئاط"
.اسنرفيفمئادلالدجلارادميهًالصأ

يفطرخنناننأينعتال،ةثادحلاومالسإلانيبةحلاصملاةلاحتسانإ
ةوزغلادعبنوتغنتنهةلوقمءايحإضعبلالواحيامك،تاراضحلاعارص

تاراضحلاعارصةيضقبرمألاقلعتءاوسف.ةيسنرفلاةفيحصلاىلعةيربربلا
تالوقمءازإنحن،برغلاومالسإلاوأ،برغلاوقرشلاتايئانثبوأ
نماهريغك،اهنمزّىلودقةيمالسإلاةراضحلاف.اهتيقادصمتدقفتاضراعتمو



...ةينيصلاوةيدنهلاوأةينانويلاوةيسرافلاكةميدقلاتاراضحلا
يفعضوتةراضحهفصوبمالسإلافّنصينأعادخلانمتاباذلو

ةيدوهيلاوةيحيسملاعمفّنصينأىرحألاف.ةثيدحلاةيبرغلاةراضحلاةهجاوم
،يضاملايف،ناكيذلامالسإلانإ.ةميدقلادئاقعلانماهاوسو،ةيذوبلاو
وأةيرثأةيوهىلإ،هسارحهسرامُيامك،نآلالوحتي،ةرهدزمةراضحلًاناونع
ةهجاوميف،يـباهرإنينتىلإوأيفارخعبعبىلإ،يفاقثروصانيدىلإ
اوركنأنإو،اهباوّرثأتونوملسملااهنمدافأيتلاةقحالتملاةثادحلاتاجوم
.هولهجوكلذ

وزغلانعاننوثدحينيذلانوفقثملاكلذسراميامكً،اقيفلتوًافيزىفك
ةليصحمهاميف،مالسإلاوةيلايربمالانعوأةيبرغلاةيزكرملانعوأيفاقثلا
مهتاداهشيف،مهجهانمومهفراعميف،مهميهافمومهيعويفةيبرغلاةفاقثلا

ةيذغتيف،يعونعوألهجنع،مهتاحورطأباومهسأءالؤهف.مهباقلأو
.رخآلابوتاذلاب،بكرملالهجللايف.ةيداهجلاتاميظنتلاوةيلوصألاتاكرحلا

.ةيمالسإةيزكرموةيبرغةيزكرمنيبةهجاومىلعمالكللىنعمالاذلو
ةيهقفلااهتاذوعشب،ملاعلايفًازاشنتتابةيمالسإةفاقثوهدجويام
ةيلبقتسملاوةيحلاتافاقثلاىلعًاسايق؛،ةدئابلااهجذامنوةيربربلااهتاسدقمو
.ةراضحلاةعانصيفةكراشملاممألاةيقباهجتنتيتلا



ةيرصنعلاتايمستلا
ىدلبعرلاراثأوسيراببلقيفبرضيذلاباهرإلاةجلاعمنإ

لوحتتالىتح،ينمألاىوتسملاىلعطقفمتتال،نييبوروألاونييسنرفلا
.ةيبرعلاانمصاوعوانندمرارغىلعتاركسعمىلإةيبوروألالودلاواسنرف
سوفنلايفبعرلاعرز:مهضارغأنمًاضرغاوققحنويباهرإلانوكيكلذب
ىلعو،ةينمألاتاءارجإلاذاختايففرطتلاىلإتاطلسلاوتاموكحلاّرجو
تامجهلاف.ءاوسلاىلعةماعلاوةيصخشلاتايرحلاباسحىلعمتيٍوحن
ةرظنلاوأباطخلاوةغللارييغتلبابلاحتفت،نغاهنبوكىلعو،سيرابىلع
،ةيبوروألانادلبلايفتايوهلاعملماعتلاقرطّصخياميف،ةيلقعلاو
:هجوريغنمكلذو

نمّصخياميف،ةيوهلابفيرعتلانمةينيدلاةفصلاداعبتسا●
نيملسملاودوهيلاك،ةدفاووأ،ةزيممفئاوطوأتايلاجوأتايلقأنوربتعي
يسنرفلالماعيامكمهسفنأنولِماعيونولَماُعينأىرحألا،...دوسلاونمرالاو
ينيدلالصألاركذنودنم،هئارظنلبقنملماُعيامكوأهسفن
لمعلاوةنهملاىلعلديامبىفتُكيثيحب،يتناتستوربلاوأيكيلوثاكلا

وأينمرالاوأيدوهيلاوأملسملابقلعتتيتلاتايمستلاف.صاصتخالاو
ةلاحيف،اهمادختساّمتولو،ةنيفدةيرصنعبيشت،مهريغبوأيقيرفالا
يزانلادهعلايفهلاوضرعتاملًارظن،فطاعتلاونماضتلاليبسىلع،دوهيلا

.ةدابالاوداهطضالانم
امدنع،ثوربيليف،ريبكلايكريمألايئاورلاناكلذىلعدهاشلاو

ىلإةرايزيفناكو،نييسنرفلاةداعيهامك،يسنرفلاهرواحمهبفّرع
ىنعمال:هلوقبًاروفهعطاقً،ايدوهيًايكريمأًابتاككتفصب:هلهلوقب،سيراب
.)1(ةغللاهتيوهامنابتاكلانألً،الصفوًالصأيكريمأبتاكانأف.كمالكل

اهئارونمّمشتساهنأل،ةيدوهيلاةيمستلاىلعضرتعاثورنأدقتعأو
دوهيلانعدخنيالف.ةيّدووأةيباجياةروصبتمِدُختساولو،ةيرصنعةحئار
هريغبحينأدحاوللنكميالذا.اسنرفيفهبنوعتمتييذلالالدلااذهب
.قافنلاوءابغلاوأمالستسالاوعوضخلاليبسىلعالإ،هنمرثكأ

وأةينطولاةهبجلادوعصنممهلبقتسمىلعنوفاخيدوهيلاناكاذإو



اسنرفكرتبديدهتلابنوكيالفوخلاديدبتف،ةيمالسإلاةيداهجلاديدهتنم
.فواخملافعاضيامردقبًاديقعتةلكشملاديزيكلذنأل،ليئارسإىلإ
اهبلقواسنرفيفشيعتةزيمموأةلزعنمةفئاطكاوفرصتيالنأوهلحلاف

.ىلوألاةجردلابنييسنرفنينطاومكلب،ليئارسإيف
مئادلارافنتسالااذهنعاوفقوتينأمهلىدجألاكلذلًاقيقحتو

ثيحب،ةبسانملكيفاهراضحتسانولواحييتلاةقرحملاّصخياميف،ةركاذلل
،يعماجلاميلعتلايفجردنتيكل،ةيسردملاجماربلانماهئاغلإىلعنوقفاوي
وأاهولعافناكًايأ،ةيناسنإلاقحب،ةدابإلالامعأىلعمالكلاقايسيفو

وأهفيوختوأرخآلاةنادإب،ةركاذللمئادلارافنتسإلااذهنإ.اهاياحض
سوفنلانحشهلآمنأل،هباحصأىلعةياهنلايفدتريفوس،هيلعطغضلا
.بهرألاوأوسألاوحنلاىلعوةداضمةركاذعنصل

اوؤاشاذإ،دوهيلاّصخياميفهيفرظنلاةداعإردجيرخآٌرمأ●
،ةساسلاونيفقثملاوباتكلاىلع،مهتلاعيزوتنعفقوتلا:مهتلكشمةجلاعم
ىلعلاثملاو،ةماعةيماسللمهتاداعموأيزانلاماظنلاعممهنواعتةّجحب
لواحييذلا،)1976-1889(رغديهيناملألافوسليفلانممهفقومكلذ
،ةرتفلاوةرتفلانيب،هفلمحتفةداعإ،مهباكريفيشمينمو،دوهيلابّاتكلا
ةماقنكلو.ةفسلفلاخيراتنمهمسابطشبةبلاطمللوهتنادإىلعديكأتلل

ًىصحبةنيصحةعلققشرينمكتالواحملاهذهنملعجتةريبكلارغديه
دحاولاناديدق.تايوتسملانيبلصفلاىدجألا.ةفاخسللايف.اهجراخنم
ةينفلاوأةيبدألاهلامعأىلعريدقتوءانثلحمنوكيو،يسايسلاهفقومىلع
.ةيفسلفلاوأ

هنأبنلعأذإ،هتيدوهيلهبّصعتبمهتملا،يفيليرنهرانربلعفًانسحو
فوسليفكهتءارقنعفقوتينل،هبمهتاورغديهنعليقامممغرلاب
ناكاذإو.اسنرفيفةصاخ،رصاعملاركفلايفغلابلاويوقلاهرثأكرتريبك
ههركىدبأوهموقلبصعتدق،رغديهك،ملاعلاةفسالفزربأنمدحاو
الكلذنإف،اهلاوضرعتيتلاةدابإلالامعأىلعتكسوأ،دوهيللضيغبلا
،هتنادإلهفلمحتفننأ،ةيضقلاىلعدوقعةينامثنمرثكأيضمدعبينعي
أربياليتلا،نييندملليئاوشعلالتقلاوأ،رشبللةدابإلالامعأنأاميسالو
ىلعىدجألا.ملاعلانمناكموأدلبريغيفىلاوتتتلازام،دوهيلااهنم
اهعضوواهتقيقحنعاهتلءاسملانتيناسنإفلمحتفننأيفسلفلاىوتسملا

.ليلحتلاةحرشمىلع
تايوهلاراهشإ



نيملسملاىلعصاخلكشبيرسي،دوهيلاىلعيرسيامعبطلاب
ىدجالاف،اهخاخفأيفنوعقيمهاميفةيرصنعلانومجاهينيذلانييسنرفلا
:هجوريغنمةيلصألامهتفاقثلمهتسرامميفرظنلااوديعينأمهل

،ةينيدلاةفصلالالخنممهسفنأبفيرعتلانعفقوتلا●
ناونعلامادختسانعنوفقوتيثيحب،ةفئاطلاوأةيلاجلاتارابعداعبتساب
ربدتييكلهعقاوةءارقنسحينموهلقاعلاف،ةينيدريغةلوديفينيدلا
نكميالو،1789ةروثذنمًاينيدًاعمتجميسنرفلاعمتجملادعيمل.هرومأ
اذإالإ،نييحيسملانماهتعزتنادقًاقوقحنيملسملاحنمتنأةيسنرفلاةلودلل
ىلوأةيمالسإلاةمألابمهطابترإنوكينأو،يفاقثوتيغيفاوشيعينأاودارأ
ةلوديفمهدوجولىنعمالاهدنعو.ةيسنرفلاةمألابمهطابترإنمىوقأو
هنأل،اسنرفةحلصملالومهتحلصملسيلةفئاطكمهفرصتنأمهألاو.اسنرفك
نويمالسإلاليحيامك،ةعزانتمفئاوطةعومجمىلإيسنرفلاعمتجملاليحي
.ةبراحتمفئاوطةعومجمىلإةيبرعلامهنادلب

ءاضفلايفةيوهلاىلعةلادلاتامالعلامادختسانععانتمالا●
ةالصلاءادأولالحلاحبذلاونذآملاءانبك،ةماعلاتاسسؤملايفويمومعلا

ًاليجستوًاراهشإانمختادقل.هسفنباجحلانعًالضف،دجسملاجراخ
هذهلكدصحنيكل،تانوفوركيملاوأتاشاشلاربعوتاحاسلايفتايوهلل
وأ،ةيبرعلادالبلايفةيلهأًابورح،ثراوكلاويسآملاوأدسافملاوئواسملا
.ةيبوروألامهتاعمتجمنيبونيملسملانيبةقالعللًابيرخت

لهجنعّمنيةيبوروألاتاعمتجملايفةصاخ،ةيوهللراهشإلانإ
وأبّصعتوأءاعدانعةيبرعلاتاعمتجملايفّمنيهنأامكًامامت،ةيرصنعو
لاجردوعصدعب،تاعجارتلاوتارايهنالاهذهلكرسفنفيكالإو.قافن
ىلعيسنرفنطاومكملسملافّرصتينأىلْوألاوىرحألاف؟حرسملاىلعنيدلا
.مهبهاذموأمهلوصأتناكًايأ،نينطاوملانمهاوسعمةاواسملامدق

لحلافكلذحصاذإ؟نامرحلانمنوناعينويسنرفلانوملسملاله
ةيباقنلارطألايفلمعلالب،هتايعمجوهتاعدومالسإلاىلإءوجللابسيل
،ةسئابلامهتيعضويفمهنوهبشينيذلانينطاوملاةيقبعم،ةيسايسلابازحألاو
.مهدلبيفمهتقارعل،ةدحلقأةروصبنإو

نمهجوبةيرصنعلانمولخيعمتجمال؟نويرصنعنويسنرفلاله
يرصنعلازجاحلااورسكدقف.انمةيرصنعلقأمهنييسنرفلانكل.هوجولا
وأةيرادإايلعفئاظونوملستيةملسملوصأنمًاصاخشأكانهنأليلدب

،ماعفلأنمرثكأدعب،ةروتوملاةركاذلاشبنننحناميفاذه.ةيموكح



ةيلهألابورحلادهشتامك،لوصألانععافدلامسابضعبلاانضعبحبذنل
.رباقموضاقنأىلإًاندمليحتواهرايدنمًابوعشرجهتيتلا

نيعت،فرطتملانيميلاتالمحنممغرلابو،اسنرفيفهنأدهاشلاو
اهيفملستتيتلاىلوألاةرملايهو،ةيبرتللةريزومساقلبولافةاجنةديسلا

اندنعششعتاميفاذه.ةملسملوصأنموةأرما،ةماهلاةرازولاهذه
دضيقرعلااههجوبوأ،نيملسملانيبًالاتتقايفئاطلااههجوبءاوس،ةيرصنعلا
ةرفاسلاةيرصنعلاىسنأالو.ةأرملادضيروكذلااههجوبوأ،ةينثإلاتايلقألا
يفو.ةيبرعلادالبلاونانبليفبناجألاتالماعلاولامعلادضسرامتيتلا
مهتفئاطنمسيلهنأل،مهتيلكلريدمنييعتىلعةبلطلاجتحينانبليدلب
يفةدئاسلاةيفئاطلاةصصاحملاةدعاقىدعتيفقوملااذهو.مهتئيبالو
.ةيرصنعلاحئاضفنمةدحاوىلعًالاثممدقييكل،نانبل

ةقالعلاف،هيلعأشنيذلاهثارتنمنطاوملادرجتينأكلذينعيالو
ءاضفلايفراهشإلاونالعإلاقيرطنعةرورضلابققحتتالثارتلااذهب
ةروصبفلسلاوثارتلاولصألابةقالعلاسرامتنأ:رخآناكمإةمث.ماعلا

دسجتيامك،لدابتلاوفراعتلاليبسىلع،ةنهاروةّقالخوأ،ةيباجيإوةيح
ناسنإلانيبًاعدارًادحلكشتيتلاميقلاعامجيفوقالخألامراكميفكلذ
اذهف.ةيناسنإلايفوأنطولايفهئاكرشعملصاوتلانسحييكل،هريظنو
هلأتلااذهلكطسو،مويلاةيرشبلاتاعمتجملاهيلإجاتحتامجوحأ
يف،لئاهويرثيقالخأثارتةمث.رئاصملابثبعلاونونجلاوأشحوتلاو
براجتةراصعوه،ةيبرعلاةغللاببوتكم،لصاوتلادعاوقوةلماعملابادآ
ةوعد،ةينيدلاةسسؤملانكلو.ةيمالسإلاةراضحلاهيلإتفاضأامعمممألا

دلوتيتلاسوفنلانحشوهاهسجاهنأل،هيلإتفتلتال،ًةيبرتوًاميلعتو
.رشبلانيبلصاوتلاروسجفسنتوءادعلا

ةنعللاوةدقعلا
نيدلل،مداصلاوحراجلايساقلادقنلااذهيففرطتأويلاغأانأله

!؟يمالسإلا
ةيرثكأءالؤهو،ثيدحلاملاعلاىلإنومتنينيذلانيملسملادقتنأالانأ

باحصأىلعًاسايق،رثألاوةيلعافلايليلقاوناكنإو،اهبناهتسيالةتماص
يتلاةينيدلاةسسؤملاىلعبصنيدقنلااذهنإفاذلو.عيراشملاوتاوعدلا
ةيبلسلاهبناوجالإهنمَقبيمل،ٍضامروطك،مالسإلاعميطاعتلاىلعّرصت
:ةثالثيهو،ةثيدحةايحةعانصلوأةروطتمتاعمتجمءانبلحلصتاليتلا

ىلعمِتُخنيذلاكلذسراميامىلع،سقطلاوفرحلاومسالا)1(



نوسرامينيذلافرصتيامك،ةروتوملاةركاذلاوةدقعلا)2(.مهنادبأومهلوقع
ضامنعًاعافد،ثيدحلاملاعلانمرأثلاورخآللءادعلاليبسىلعمهمالسإ
ةلتاقلاةيجيتارتسإلاوأةنعللا)3(ً.ايسودرفنكيملودوعينليسودرف
.ةيباهرإلاتامظنملاوةيريفكتلاجذامنلاباحصأمالسإلاسراميامك،ةرمدملاو

يهيتلابتكلاوصوصنلا:يـباجيالانكلو،عبارلابناجلاىسنأالو
قالخلاليوحتلاب،اهيلعلمعلاواهتءارقنسحينمدنعةيفرعمزونك
لشفدقنييمالسإلاعورشمناكاذإو.لاعفلازواجتلاوءاّنبلابيكرتلاو
عورشملاونكمملاف،يقوقحماظنوأيسايسجمانربوأيراضحجذومنك
يذلاوحنلاىلع،اهقلخوأدراوملارامثتساولوقعلاليغشتوه،عفانلاو
.ةمئاقلاةراضحلاةعانصيفكراشيوهسفنينبينأدحاوللحيتي

عمتجميفشيعلللقتنينأهاوسوأملسمللنكميال،نكيًايأ
اهجاتنإةداعإىلعهلمحيهتيوهىلعامريغتأرطينأريغنم،ديدج
،دفاروأبناجوأهجوبينتغتثيحب،ةديدجلاةيعضولاعماهفييكتو
بحاصهلعفياماذه.لدابتلاليبسىلعرخآلاءانغإيفمهستامردقب
كلذريغنم.ةددعتملااهداعبأب،ةيوقلاوةينغلا،ةبكرملاوةحوتفملاةيوهلا
ةلكشمحبصتثيحب،خخفموحنىلعوةيبلسةروصبسرامتوةيوهلاداعتست
.اهبحاصلةمئاد

نوكيف،يوغللاديعصلاىلعةجودزمةيوهاذنوكينأدحاوللنكمي
سكعلاىلعو،ءارثوىنغوهكلذفً،اينانبلًايسنرفوأًايرئازجًايسنرفًالثم
عازنلاعمتجملالخاددلوتيهذإ،يفئاطلاىوتسملاىلعةيجاودزالانم
فالتخاىلعنيملسملاعيمجرشحنإلاحةيأيفو.قاقشنالاوخورشلاو
يهةدحاوةناختحت،ةيبرعريغوةيبرعنادلبنمنوتآلامه،مهتايلاج
ىغطيامردقب،يسنرفلاعمتجمللواسنرفةيوهلديدهتوهامنإ،مالسإلا
.ينطولاناونعلاىلعينيدلاناونعلا

نينتلاوطوبطخالا
!؟نيملسملاومالسإلادضةيسنرفلاةلودلاعمفقأانأله
قزمتورتوتلحممويلايهيتلااسنرفيفعضولاصيخشتلواحأانأ

،نيفرطلاتيبعمجلادّمعتأانأو.نيملسملابلاطمودوهيلاةيضقنيب
امهنأل،ةيحيسملاوةيدوهيلانيبعمجتيتلاةروطسألاهلجّورتامسكعبو
ريجهتوليئارسإةلودمايقببسب،امهنيبمكحتسايذلاءادعلانممغرلابو
قطنمثيحنم،ضعبلامهضعببرقأامهف،مهرايدنمنيينيطسلفلا
:نيأدبمىلعموقتيتلاةيحيسملانعنوكيامدعبأو،زييمتلاوءافطصالا



.ةيحضتلاودّسجتلا
تايوهلاوةحتفنملالوقعلايوذ،نيملسملاودوهيلا،انهدقتنأالينكلو

مهتقالعنوسرامينمموأ،مهفئاوطةعقوقنماوجرخنمم،ةرباعلا
يفهنومهلتسييزمرلامسأرك،ةيلصألا،ةيفاقثلامهتائيبوةينيدلامهروذجب

جذومنوأحلاصجهنموأعفانلمعىلإهنومجرتيثيحب،مهنهمومهتايح
نوسرتمتينيذلادقتنأامنإو...تالاجملانملاجميفتفالزاجنإوأحجان
،ةينيدلاتاسسؤملاوفئاوطلاءامعزمهنماميسالو،ةيلصألامهتايوهءارو
لصاوتلاةغلباياضقلاعميطاعتلانونسحيالءالؤهف.ةيمالسإلاوأةيدوهيلا
ةيقتلاوأةعداخملاوأةسرطغلاةغلوههنونقتيام.لوادتلاوأفراعتلاوأ
.ءادعلاوهركلارعاشمبةنطبملا

ةيرثكألامهنيذلاكيلوثاكلانيبومهنيبًاريبكقرافلاودبيةنراقملابو
ءاضفلايفبلطمعفريالوتوصمهلعمسيالءالؤهف.قرعألاةفئاطلاو
،دمحمموقوىسومموقنيباممويلارودتةيمالعإلاةجضلانأل،يمومعلا

نيبصعتملادوهيلاةقافصنيبام،نيدشرملاعابتأونيبارلاعابتأنيبام
.نييمالسإلاةاعدلاةلتاخمو

ترسكنانأدعباهنكلو،شيتفتلامكاحمتعنصةسينكلانأحيحص
ًابصعتلقأتراصوتلدتعادق،ةنملعلاوةروثلاةافصمبترمواهتكوش
عضاوتلاوىقتلاةغلبنوثدحتينيذلااهلهأمالكيفكلذىلجتيً.افرطتو
ةفئاخلاةفئاطلااوحبصأدقكيلوثاكلانأيلودبيانهنم.لقعتلاو
اومهسأنمم،نييحيسملالاحنانبليفهبشتمهلاحف.اسنرفيفةفعضتسملاو
ىلعلتاقلاعارصلاببسب،مويلا،اوتابمهنكلو.ةيبرعلاةضهنلاعنصيف
نيقزمم،ينسلاويعيشلانيركسعملانيبنيرطشنم،ةيروهمجلاةسائربصنم
ةحيضفاهنإىرخأةرم.يربربلامالسإلابلاخموةمادهلاةبورعلاباينأنيب
ندمتلاخيرات،ناديزيجرجوه،ينانبليحيسمبتكينأنيملسملاومالسإلا
امنورمديومهنادلبنوبرخينويداهجلاونودهاجملانوملسملااميف،يمالسإلا
.ةيمالسإلاةراضحلاملاعمنميقب

هديريامنيبةمسقنمنآلايهيتلااسنرفلاحيههذهلعلو
ميغلتيفنامهستنيتفئاطلاالكف.سكعلابو،نوملسملاهضفريودوهيلا
هببسلكلو،اهداقحأواهفواخمبوأ،اهلهجواهبصعتبيسنرفلاعمتجملا

.هتقيرطو
سدقكلماعتيتلاةقرحملايأ،ةمئادلاةعيرذلاكانهدوهيللةبسنلاب

ىشخييسنرفلاتابثيحب،سوؤرلاىلعطلسمفيسكمدختستو،سادقالا



هنأب،ةنادإلاوماهتإلاعضومحبصيذإ،دوهيلاصخينأشيألهتشقانمنم
.هتروصلًاميطحتوهتعمسلًاهيوشتةركاذلاسارحهيلعضقنيو،ةيماسللداعم

سيئرنأبحرصهنأل،امودنالورقبسألاريزولاعملصحاماذه
ىمعلاي.ةيدوهيلاهتجوزريثأتتحتعقاوسلافليوناميلاحلاءارزولا
نوؤرجيالمهنكلو،امودركفيامكنوركفيرثكنويسنرفكانه.ةريصبلا

سفنلارجفنتوليكلاحفطيامدنعنوؤرجيفوسو،مهئارآنعريبعتلاىلع
.عمقلاوتبكلاطرفنم

اذهو،ةيدوهيلاةيلاجلابمصفنتالهتقالعهنابنلعأدقسلافناكو
.يدوهيلايـبوللاريثأتتحتنوعقاومهلكاسنرفيفةساسلانأىلعدهاش
لكشيكلذنال،مهلهءالونلعييكلةصرفلامنتغيمهنمدحاولافاذلو
عماذه.ةيروهمجلاوأةموكحلاةسائرىلإلوصولاءاشاذإدامتعإةقرو
ةغللاهذهباسنرفيفةساسلاوةداقلاثدحتيالنأيضتقتةمكحلانأ
مغليةيعرفلاتايوهلانيبعارصلاهيفتابدلبيفةيساسحلاريثتيتلا
.ةينطولاةيوهلا

نومورحمونومولظممهنأةجحبمهتهجنمنوملسملاهلعفياماذهو
نملكنإفاذلو.ةينيدلامهتادقتعمنعريبعتلايفمهتيرحةسراممنم
ءادبباصموأنيملسمللهراكهنأبمهتي،باجحلاةلأسمً،الثم،شقاني
يفومهضرأىلعنوملسملاناكاذإف.ةعيدخلايهكلتو،مالسإلانمفوخلا

ىلإهسارحديىلعلوحتيذلامالسإلادوعصنمنوشخياوتابمهرايد
؟هنممهتيشخنييسنرفلاىلعذخأناذاملف،عبعب

نعًامودردصتالنيملسملادضلعفلاةدرنأدقتعأكلذعمو
امىنعملااذهب.يندملاوأيراضحلافقوملاىلإبرقأاهنإ.ةيرصنعةعزن
ًاضيأريثياموه،ةرفنموأةدئابةيمالسإتاداعوسوقطنميسنرفلاريثي
.ثيدحلاطمنلاىلعهتايحتلكشتيذلانيدتملاريغملسملا

مهنأوةيمولظملهمهنأبمهئاعدإبنيملسمللةيقادصمالاذكهو
يمالسإلاملاعلايفبراجتلاف.نييسنرفلابناجنمةيرصنعلاوزييمتلااياحض

اياحضلاف.بجعالو.دالجوملاظىلإلوحتيامناعرسمولظملانأتتبثأ
،ءاّنبويـباجيإوحنىلعاهليوحتب،مهتركاذبمهتقالعةيفصتاونسحيملاذإ

ةيشحورثكألاوحنلاىلعو،نيّدالجالإاورطيسوأاوررحتاذإنوجتنيال
،ضعبلامهضعبنومحريالةيلصألامهنادلبيفنوملسملاناكاذإو.ةيربربو
.ةيبوروألالودلايفمهاوساومحرينلف

هسرامييذلاباهرإلاوأزازتبإللةيحضنمزذنميهاسنرفنإ



اهلعجوءادلالحفتساىتحً،اريثكتخارتاهنأدقتعأو.دوهيلاونوملسملا
ناكاذإو.يمالسإلانينتلاويدوهيلاطوبطخألا:ةشامكلايّكفنيبةسيرف
نيملسملاودوهيلانيبتاحلاصمءارجإبسيلف،اهقزأمنمجرختنأاهيلع
عملماعتلايفةديدجةيجيتارتسإدامتعإبلب،ةينانبللاةقيرطلاىلع
،يسنرفلاعمتجملابمكحتتيتلاتايلقعلاوتايئانثلارسكبكلذو،نيتفئاطلا
يضرملافوخلاوأمالسإلاهركةفآوأةيماسلاةاداعمةروطسأاهدسجتامك
قوفمهفصوبالنيملسملاودوهيلااياضقعملماعتلامتيثيحب،هنم
يقبنموأ،كيلوثاكلالاحيهامكنينطاومكلب،عمتجملادضوأةلودلا

نيميلادوعصنودلوحيكلذهدحو.اهنمجرخيملوهتفئاطيفمهنم
ةيوههفصوبينيدلاءامتنإلابكسمتلاامأ.ةينطولاةهبجلابًالثممفرطتملا
عمتجملالخادمغلىلإاهلوحيامردقب،اهباحصألخفىلإاهليحيهنإف،ىلوأ
.يسنرفلا

وأةيدوهيلاةفئاطلابابرأىلععقتيتلاىربكلاةيلوؤسملاانهنم
ثراوكلانم،ثدحيكفنيالوثدحامةءارقنونسحيثيحب،ةيمالسإلا

الثيحب،ملاعلاوريغلاىلإومهتاوذىلإمهترظناوريغييكل،تافآلاو
لئاسمدجوتالهنأبنوعنتقيثيحبو،اياحضلامسابمهتيروتاتكيدنوسرامي
يـبنلااذهبتقلعتءاوس،ةشقانملاوأةلءاسملاقاطنجراخعقتاياضقوأ
.ةثيدحلاةلودلايفتاسدقمالف.ةيضقلاكلتبوأ

ةرباعلاةيوهلا
؟ينينعيالامباسنرفيفلخدتأانأله
:هجوريغنمينينعيهنأل،يسنرفلانأشلابلخدتأانأسكعلاب
ةيبرغلاةفاقثلاةليصحوهليجىلإيمتنأيننألوألاهجولا-1

اهبناوجبةيمالسإلاةفاقثلاةليصحوهاممرثكأ،صاخلكشب،ةيسنرفلاو
،ةملسألاةلواحممامأ،ىشخأنأةبارغالانهنم.ةيدئاقعلاوةيتوهاللا
ًاركفيفاقثلاعادبإللىربكةيعجرموةيريونتةحاسميهيتلااسنرفعجارت
ً.انفوًابدأو

وزغلانكلو،مهتالارنجومهشويجبنانبلىلإاوتأنييسنرفلانأفرعأ
ناكهنألوزغلامعنناك،يركسعلاوزغللرخآلاهجولاوهيذلا،يفاقثلا

ًاوزغناك،نانبلليسنرفلايركسعلاوزغلانأعماذه.يركفحتفةباثمب
ىلعًاسايقوأ،ىرخأنادلبلورئازجلليشحولامهوزغىلعًاسايقً،امعان
يفاونعمييكل،ءابرقألاوءاقشألاهبماقيذلايفاقثلاويركسعلاوزغلا
.ةيراضحلاوةيندملادعصلاىلعءارولاىلإهبةدوعلاونانبلبيرخت



،يفئاطلاركفلاراهدزإمامأاسنرفعجارتىرأيننأيناثلاهجولا-2
نمجورخلاتالواحملقرعيامردقب،ةيبرعلااننادلبيفًابلسسكعني
.مهاوسلبقنيملسملانيبقدانخوسيراتمىلإلوحتيذلاينيدلاكلفلا

لوانتب،تاونسذنملعفأامك،يسنرفلاعقاولابمتهأهسفنبابلااذهنمو
يفيطارخنابءاوس،لاجسلاوشاقنلارادميهيتلاتالكشملاواياضقلا
تابارطضالليتءارقميدقتبوأ،ةيوهلابهتقالعوباجحلاةلأسملوحةشقانملا
جذومنلاةمزأليلوانتبوأ،2005ماعسيرابيحاوضيفتثدحيتلا
ىلإةجاحبتابوكلهتساهنكلو،ابوروأيفلضفألاناكيذلايسنرفلا
نعةزجاع،يراسيلاوينيميلااهيركسعمب،ةيسايسلاةقبطلااميف،ديدجتلا

فيلأتلةليسوسيلو،ةياغلاوهةطلسلاىلعضبقلاحبصأنأدعب،كلذ
امك،اهتامزأنمجورخللاسنرفاهيلإجاتحتيتلالولحلابيكرتوىوقلا
نمحلصيالوأاهلحلصياملوحةددجتملاوةبخاصلاتاشقانملادهشت
.تاسايسلاوجذامنلاوتارايخلا

رئاصملاكباشت
يفعقاوللةجلاعملاوةبراقملابيلخدتهبغِّوُسأثلاثببسةمث-3

،ةيملاعتتابدلبلااذهيفةلكشملاف،ملاعلالودنماهاوسيفوأ،اسنرف
اذه.نميلاوايبيلوايروسيفوأايناركوأيفوأ،نانبليدلبيفيهامك
يفلخادتلاوكباشتلاهتمسينوكعقاويفلوخدلاةرمثوهديدجىطعم
.تايوتسملافلتخمىلعتالضعملادهشتامك،رئاصملاوحلاصملا

ىلع،تابباهرإلانأوهريكفتلايفيملاعلاىحنملااذهززعياممو
نألطقفسيل.ةملوعموةيملاعةرهاظ،2001لوليأثادحأذنم،لقألا
حئارشبطقتسيحبصأهنأللب،ملاعلانمناكميأيفبرضينأهناكمإب
مهنمءاوس،اسنرفيفةصاخبو،ةيبرغلاوةيبوروألاتاعمتجملايفبابشلانم
.نييمالسإلانييداهجلاعيراشمىلإاوبذجنانمم،نيملسملاريغوأ،نوملسملا

يسايسلالايخملارتوىلعبعللاتنقتأةيباهرإلاتامظنملانأكشال
ةطلسنعنيثحابلانيسئابلاونيروهقملل،يدوجولاويشيعملاوأيوطلسلاو
ليحتسمسودرفةماقإبنيملاحلانيسووهمللوأ،ةناكمورودنعوأةورثو
.ضرألاهذهىلع

نمسانلاريرحتسيلفدهلاف.يلوصألاعورشملابّنعدخننالنكلو
كرحتتتاتوبورلاكيهةيرشبجذامنعنصلب.سؤبلاورقفلاودادبتسالا
خيشلاكلذوأيداهجلاريمألااذهتارارقذيفنتل،ءايمعوةيلآةروصب
ءايرثألب،ءارقفاونوكيملةيداهجلاتاميظنتلاءاسؤرنأوةصاخ،يـباهرإلا



ميحجىلإةايحلاليحييذلايمنهجلامهعورشمقيقحتلمهلاومأنورخسي
.ديعولامويلبق

يتلاءادوسلاةبلعلاانه،بويجلايفاللوقعلايف.ةلعلانمكتانه
الاذلو.ةيفلألااهتباوثوةيدئاقعلااهبيكارتوةيركفلااهينابمباهكيكفتردجي

،ةريغلامهذخأتنملواحيامك،مالسإلاةروصعيملتتالواحمنمىودج
لوحةميقعلاتاشاقنلانمىودجالامك.فينحلانيدلاىلع،ابوروأيف
هذهلثم.فرطتلاىلعسكعلابوألادتعالاىلعضحينآرقلاناكاذإام
نآرقلابلهجلاىلعو،يفئاطلامالسإلاخيراتبلهجلاىلعدهشتتالواحملا
هبجاجتحالانكمياذلو.هسكعوءيشلالوقيينآرقلاصنلانأكلذ.هسفن
ةورثلاوةطلسلاىلعدادضألاعارصلهريخستوأ،اهضيقنوةيضقلانععافدلل
.ةيربربةيجمهةروصبًانايحأو،ةناكملاو

يفهعنصيفمهسأنمنحن،هنيدنوهنمعزفنيذلاباهرإلانإ
انبازحأو،ةيمالسإلاانتايعمجيفوأ،ةيهقفلاانسرادموةينيدلاانتاسسؤم
يداهجلايمالسإلانأامكو.ةيبرعلانادلبلايفوأابوروأيفءاوس،ةيفئاطلا

يسنرفلاملسملاف،ةينيدلاةيعمجلاوأيهقفلاسردلاودجسملاةعينصوه
اهدجاسمواهتايعمجواهميلاعتب،هتفئاطةعينصوهيـباهرإىلإلوحتيذلا

.اهسوقطو
ةيملاعلاةمزألا

تافاقثلامادصزواجتيهةيفسلفلاةبراقملاةزيمنإلاحيأيف
الفيك.ةيدوجولاتالكشملاوحنتايجولويديإلابراضتوتاراضحلاعارصو
امكةرصاعملاةيناسنإلاةمزأاهنإ،ةينوكةيملاعةمزأ،مويلا،تتابةمزألاو
صقانتيفوأ،ءايشألاوباطخلاوتاذلاىلعةدايسلانادقفيفدسجتت
دلوتتالكشملللولحلانوكيفوأ،ريبدتلانعزجعلاوعقوتلاىلعةردقلا

تايوستدرجميهتاقافتالانوكيفوأ،ةروطخرثكأودقعأتالكشم
راعشبهدهعأدبيذلاامابوأيكريمألاسيئرلاوهاهو.ةتقؤموأةّشه
ردقب،"يجيتارتساربص"ىلإجاتحتلولحلانأبانرشبي،"نورداقنحنمعن"
.ةعراصتملادادضألاوةضقانتملافقاوملانيبهتاسايسيفطبختيام

يفثدحيامبّينعمانأامردقب،ةرباعلايتيوهسرامأانأفاذكهو
ةكرتشملارئاصملاددهتتيتلاكلتاميسالو،ماسجلاثادحألانمملاعلااذه
اياضقلالوحةرئادلاةيملاعلاتاشقانملايفيطارخناانهنم.يملاعلانأشلاو
ةاواسملامدقىلعيتاليلحتويتءارقمدقأيكل،ةيصعتسملاتامزألاوةكئاشلا

مهتايسنجومهتايوهتناكًايأ،ةفرعملاعورفيفنيلماعلايئارظنعم



.مهتاهاجتاو
نيبامً،اليوطبرعلانوركفملااهبلغتشايتلاتايئانثلازواجتأكلذب

دشرنبالبقامىلإانتداعأيهف.يمالسإوأيـبرعلقعو،يـبرغلقع
راكتبانعوألقعلاموهفمريوطتنعًاقئاعتلكشامردقب،يـبارافلاو

تايئانثلاهذهىلإنآلانودوعينيذلاىسنأالو،ةديدجةينالقعغيص
ةفسالفلانملقعلاداقنءاروامىلإةدوعً،اضيأ،دعيامبةكلهتسملا
.نيرصاعملابرعلا

زجاوحلااورسكينأ،ةيبرعلابنوبتكينيذلاوأ،برعلاةفسالفللنآ
عمنولماعتيثيحب،اهباصنىلإرومألاةداعإبً:الوأ.ةيفاقثلاوةيفارغجلا

ًايناث؛تاعمتجملاوتاغللازجاوحلةقراخةيموهفمةعانصاهفصوبمهتنهم
يـبرعلاركفلابهلمعقاطندحاولارصحيالثيحب،ةيوهلاخاخفأكيكفتب
هتمهميملاعنطاومكفرصتيلب،يبرعلاعمتجملاوأيمالسإلاثارتلاوأ
وأةيبرع،اهيلعلغتشييتلاتايطعملاتناكًايأ،ةيركفلاةدعلاديدجت
ضعبنأتاقرافملانمو....ةينيصوأةيكريمأ،ةيثادحوأةيثارت،ةيبوروأ
املق،اهتيسنجنولمحيوأةيبوروألانادلبلايفنوميقينيذلابرعلاةفسالفلا
نيذلالاحيهامك،هيفنوشيعييذلاعمتجملاعاضوأىلإنوقرطتي
اميف،اهيفنوشيعيمهنأكو،اهنعًافرحنوبتكيالو،اسنرفيفنوميقي
.يـبرعلاملاعلاىلإةدودشممهبولقومهلوقع

تناكامكدوعتنل،سيرابتاءادتعادعباسنرفنإ:لوقلاةياغ
هذهقوقحبقلعتتال،ةميسجةمهملاو،ةريبكلاتايدحتلانأل.اهلبقهيلع
التايرحبنييمالسإللبلاطأالانأفاذلو.اسنرفةيوهبلب،كلتوأةفئاطلا
النأاسنرفبلاطأينأامك،اهمادختسانوئيسيفوسمهنألاهنوقحتسي
ال:مهضعبلوقينيذلادوهيلابناجنمتاليوهتلاوتاطوغضللملستست
ملاعللىنعمال:لوقلاىرحألا.دوهيلانودنمابوروألوأاسنرفلىنعم
امك،تالاجملالكيفاهتاعارتخإواهتاعادبإب،اهراونأواهتروثب،اسنرفنودنم
.رجاهملاوميقملا،دفاولاوقيرعلا،عيمجلااهيفمهسأ

باهرإلاةبراحمتناكاذإف.هيلعناكامكدوعيءيشالنكلو
نإف،ةقلطملااهتباوثوةسدقملااهدئاقعبةخخفملالوقعلاكيكفتيضتقت
ىرخألايهجاتحتةيندملاةلودلاوةيطارقوميدلاوةنطاوملاوةيناملعلاميهافم
تايدحتلاءوضيفً،اليعفتوًازيزعتوًاريوطت،ءانبلاورظنلاةداعإىلإ
ةديدجتاكرتشمةغايصلكلذو،تارايهنالاوتامزألاعقوىلعو،تالوحتلاو
ملاعلاىوتسمىلعوأةقطنموأةلودىوتسمىلعءاوس،يراضحلالمعلل



.هرسأب
دهشتامك،تقرتحايتلاقاروألاىلإدوعنالنأىلوأبابنمو

ةيمالسإلاتايلوصألانعًالضف،ةيراسيلاوةيموقلاتايلوصأللةيثراكلاتاياهنلا
.ةيربربوًاباهرإوًادادبتسا،اهقبساملكئواسمتعمجتسايتلا

امك،ةلكشملاّلحل"ةيعويشلا"راعشىلإةدوعلانمىودجالاذلو
،يسكعلااهلوعفمتطعأةفصوهذهف.ويدابنالأيسكراملافوسليفلاحرتقي
يكلبرجملاّنيرجنالو.عقاولاضرأىلعهدضبراعشلامجرتامردقب
.بارخلاوداسفلانمًاديزم،تامزألاجاتنإديعن

فصُويذلايتكيبساموتيسنرفلاداصتقالاملاعليدقنناكانهنم
نرقلايفلاملاسأر:هباتكرودصدعب،نيرشعلاودحاولانرقلاسكرامهنأب
.يمقرلارصعلايفلاملاسأرهيمسينأهبىلوألاناكو،نيرشعلاودحاولا

الإ،ةديفموةماهةديدجبناوجىلعيوطنيناكنإو،يتكيبباتكنكلو
،سكرامباتكنم،فصنونرقدعب،فُلأدقميهافملاديعصىلعهنأ
ةلئاهتاريغتاهيفتلصحةليوطةدميهو،ةيرظنلاسكرامةدعسفنب

تريغتاهعمذإ،ةينقتلاوةيمقرلاةروثلاراجفنادعبصخألابو،ملاعلايف
ةميقلاوةيكُلملابوأ،ةيوهلاوةقيقحلابةقالعلاك،اندوجوتادرفمبانتاقالع
.ةورثلاو

الوسكرامىلإال،ديلقتلاوأةاهامملاليبسىلع،ةدوعال،نكيًايأ
،ذوعشملاوأرظنملاكلذىلإال،يـبنلاوأمطوطلااذهىلإال،نوطالفأىلإ
اموأهراكتباوهقلخىلعردقناميهانتقيقحف.ثيدحلاوأميدقلا
عمنكلو،قزآملاوقئاوعلاىلعءوضلاطيلستب،هزاجنإوهءادأنسحن
ءانبلاعيراشميفاهرامثتساىلعلمعلاو،تابستكملاوتازجنملابظافتحالا

ديريامك،انءاروتسيلانتيوهفاذلو.ريبدتلاوةرادإلالامعأيفوءامنإلاو
ىلعانتردقيفلثمتتامك،انمامأيهامنإو.يناملعلاوأّنيدتملا،يلوصألا
ةهجاومنسحنيكل،تباوثلابانتقالعريغنوريغتننأنسحنثيحبلوحتلا
.تالوحتلانمةدافإلاوتايدحتلا

جاتحتيتلا،قوقحلاوتايرحلاّصخياميفةيئاهنبساكمالنكلو
ىلعوهسفنىلعءرملانم،ةيدقنلانيعلااهدسجتامك،ةمئادلاةمواقملاىلإ

مهنكلو،ةينيدلاوةيسايسلاةيدوبعلاةمظنأاوغلأمهنأباوعدارشبلاف.هاوس
،ةيلومشلاةمظنألايفكلذدسجتامك،ةيدوبعلانمةديدجًالاكشأاوجتنأ
اهعباوتنعًالضف،ةينيمخلاوةيورتساكلاوةيواملاوةينيلاتسلاوةيزانلاك
سيدقتوةيصخشلاةدابعنيبتعمجيهذإ،يـبرعلاملاعلايفاهخوسمو



وأ،بصتغتةاتفوأ،لتقيلفطلكعم،ةيربربلاهذهلكعنصتلصنلا
بذعينيجسوأ،اهرايدنمرجهتةئاعوأ،هينكاسىلعفصقيتيب
،ةيبرعلاضرألاىلعسرامتةيجمهنماهلايً.ايحنفديوقرحيوألتقيو
وأهوبشملا،هروديدؤيامك،هرمآتوهؤطاوتلبهجرفتوملاعلاتمصطسو
:راغصلاورابكلانوبعاللا،صاخلكشب،يـبرعلاوينانبللاحرسملاىلع،موغلملا
الو،يمالسإلاكروتاتأويسورلابدلا،يناريإلاسوواطلاويكريمألاناطيشلا
.عيمجلاةعينصوهيذلايشعادلاشحولاىسنأ

تايلقعلابباهرإلاةبراحمل،نآلادعب،لاجمالهنأينعيامم
رابكتسالاوةنميهلاوحيبشتلاتادرفمبمويلاملاعلااهبرادييتلابيلاسألاو
ميهافمغوصنمبرهمال.كلتوأةلودلاهذهبناجنم،ءاوقتسإلاو
وأنطوىوتسمىلعءاوسيرشبلاكرتشملاةرادإلةديدجدعاوقورطأو
.بكوكلاوملاعلاىوتسمىلعوأميلقإ

ةظوحلم
نم،يدقنيفمهيلإتقرطتنمضعبنأىلإةراشإلانمدبال

نمتدفأومهتأرقدق،ويدابنالأونارومراغدإوهيربودسيجيرك،مالعألا
رادميهيتلاةيضقلانممهفقوملوانتيانهيدقننكلو،مهلامعأ
.ةلاقملاهذهيفشاقنلا





سوواطلاوناطيشلا
ةلودلاميظنتبيلاحلاهروطيفً،الثمم،باهرإلاىلعبرحلايف

امدضيلودلافلاحتلاعم،ددرتدعبناريإتفقو،)شعاد(ةيمالسإلا
.ةيباهرإلاةيريفكتلاتامظنملاهيمست

دوقتيتلا،ةدحتملاتايالولابناجنمفنصتتناكناريإنأعمو
اذهنإف،همعدتوأباهرإلاعنصتةقرامةلوداهفصوب،يلودلافلاحتلا
لودلارظنيفلوألايـباهرإلاودعلاتابشعادنوكيأ،ديدجلاىطعملا
ةلأسملايف،اهنيجدتدعباميسالو،ناريإنمفقوملارّيغدق،ةيبرغلا
.ريخألاقافتالاراطإيفودبيامكو،ةيوونلا

ريشابترهظتتأدبلب،ءادعلانيعبناريإىلإرظُنيدعيملاذكهو
لئاسرلادهشتامك،ناريإواكريمأنيبتاقالعلانمةديدجةحفصحتف
يذلارمألا،يئنماخيلعىلعألادشرملاوامابواكارابسيئرلانيبةلدابتملا
،قلقلااذهنمدازاممو.اكريمأليديلقتلافيلحلا،جيلخلالودقلقراثأ
نممكيلعيتآلارطخلانإهلوقبجيلخلالودمجاهيذلاامابوأّدر
...لخادلانميتآلارطخلانممهأسيل،جراخلا

؟يناريإلاسوواطلاويكيرمألاناطيشلانيبًافلاحتدهشنلهف
لوحلاؤسلاحرطييجيتارتسإلاىطعملايفروطتءازإنحن،نكيايأ

،يمالسإمأيفئاط؟يسايسمأينيدماظنوهله:يناريإلاماظنلاةعيبط
؟يطارقوميدمأيـباهرا؟يحالصإمأيروث؟يناملعمأيريفكت

ضبقلاةيلقع
،ديدجماظنمايقوه،يكلملاماظنلاطوقسدعب،ناريإيفىرجام

ظافتحالاوه،يسايسماظنيأنأشكلذبمهنأش،هباحصأسجاهناك
ةمظنألايفامكةطلسلالوادتأدبممادختسابءاوس،اهيفءاقبلاوةطلسلاب
ةيدادبتسالاةمظنألايفامكفنعلابيلاسأمادختسابوأ،ةيطارقوميدلا

.ةيلومشلاو
هنأحيحص.يناثلابولسألاةيادبلاذنمراتخايناريإلاماظنلانكلو

يسايسلادُعبلانيبو،هيقفلاةيالوبًالثممينيدلادعبلانيبىدتبملايفعمج
ىلعتعضوامدنع،تتبثأةبيكرتلاهذهنكلو.يروهمجلاماظنلابًالثمم
يفتسسأتيتلاةيروثلاةمظنألانعفلتخيالماظنلانأ،ةبرجتلاكحم
يكلماعلاعارتقالابلّسوتتةيدادبتساةمظنأاهنأىنعمب،ةيبرعلانادلبلا



.جراخلايفماظنلاةروصعيملتلروكيددرجمىلإةيطارقوميدلالوحت
طسو،هسفنددجيوهئاقبىلعظفاحييكلو،ماظنلانإفانهنم

ًاقفو،بولسأوةغلنمرثكأبثدحتيامنإ،تابلقتلاعقوىلعوتامزألا
ضيقنلانملاقتناللدعتسموهلب،ةديقعلاوأدبمللال،ةحلصملاوفرظلل
،هاوسىلعهذخأيامباكترابوأ،هيلإوعديامىلعبالقنالاب،ضيقنلاىلإ
.هّودعوأهدضهربتعينَمعمؤطاوتلابوأ

عفريوأ،ةوحصلاوةديقعلاوأ،ةمواقملاوةروثلاةغلبثدحتيدق
ًايأنكلو،فنعلابلسوتيوألاومألامدختسيدقو.نيفعضتسملاةرصنراعش
،ةيادبلاذنم،نقتأيذلاماظنلاءاقبوهسجاهلاف،بولسألاوأراعشلاناك
،سكعلاوأ،يحالصإبظفاحملادبتساب،مكالهتسادعب،ءاسؤرلارييغتةبعل
.ةعمسلانيسحتوةضبقلاديدجتدصقبكلذو

ددعتلاةفارخ
نمسانلاريرحتهفدهيروثماظنهنأبهسفنماظنلامّدقةيادبلايف

ماظنتطقسأةمراعةيبعشةضافتنادعبىتأهرابتعاب،دادبتسإلاوروجلا
،ديدجطمننمةروثيهعبطلاب.)1979ماع(يدادبتسالايكلملاهاشلا

.يمالسإماظنسيسأتىلإتمرو،ينيدراعشتحتتماقاهنأل
-1926(وكوفلاشيميسنرفلافوسليفلاب،ٍذئموي،ادحاماذه

يكللب،نظامكةروثلامعدييكلال،نارهطىلإءيجملاىلإ)1984
فالخىلعنيدلالاجراهدوقييتلاهذهيهةروثيأ،ناديملاىلع،ىري
!تاروثلانمدوهعملا

نموأ،نييراسيونييموقنم،نيفقثملانم،نيريثكلالمحاماذهو
،يـبرعلاملاعلايفصخألابو،يمالسإلاملاعلانادلبيف،نيذوعشمونيملاح
لودلااهدّسجتامك،رامعتسالاىوِقدضاهفصوبةروثلابراشبتسالاىلع
.ربكألاناطيشلابديدجلاماظنلاباحصأاهفصويتلااكريمأصخالابو،ىربكلا

وه،ةطلسلاىلعضبقنأدعب،سسؤملا،ينيمخلاهلعفامنأالإ
مكحلاماظنبلقيفهعمتمهسأيتلاتايصخشلاوبازحألاوىوقلاءاصقإ
يكل،ةيلاربيللاةضراعملادرطمث،ةيراسيلاةضراعملاًةيادبلصأتساف.يكلملا
.اهئامعزىلعةيربجلاةماقإلاضرفوةيحالصالاةينيدلاةضراعملاعمقبيهتني
هسراميامهلاهيذلا،يرظتنمنيسحخيشلاهبئانٍذئمويمهزربأناكو
انسفنأرّوصنةمأنحنً:الئاقهتخرصقلطأف،فنعلاورهقلانمماظنلا
يقيقحلاههجونعماظنلافشككلذب.لتقلاىوسىوهنالاننأبملاعلل
نيباوعمجيل،ةقيقحلاراكتحإهلهأيعدي،يلومش،يلوصأماظنهنأب



نيبو،تاراعشلاوبتكلاسيدقتنيب،ينيدلاباهرإلاويسايسلادادبتسإلا
.ىلعألادشرملاوهيذلاميعزلاهيلأت

معن.ءارآلاددعتبنولوقيةعيشلانأبعئاشلايأرلاضحدياماذهو
يذلاموصعملامامإلاروهظراظتناب،ةيضرعةروصبددعتلاأدبمبنوذخأيمه
يفاوناكامدنعددعتلاباوحمسمهفاذلو.لوقلاقحهدحوهيفرصحي
اوسرامف،اهتعيبطىلإرومألاتداعةطلسلاىلعاوضبقاملمهنكلو،ةضراعملا
ةطلسلاوةقيقحلاراكتحااهساسأ،ةيريفكت،ةيلوصأةيداحأةروصبريكفتلا

ةقرفلاو،دحاوحيحصلامالسإلاو،دحاوقحلاو،دحاوهللاذإ،ةفرعملاو
نيبتاقالعلابمكحتييذلاوهقلغملادقتعملااذهلثم.ةدحاوةيجانلا
.ةفئاطلكلخادامك،فئاوطلا

ءادعألاةكربف
ثيحنماهنإف،ةينيدتاراعشىلعتماقةيناريإلاةروثلاتناكاذإو

،ينطولاررحتلاتاكرحاهتفرعيتلاةيجولويديإلاتاروثلاهبشتاهقطنم
ةيجيتارتسإلًأقفواهباحصألمعيةيروتاتكدتاموكحةماقإبتمجرتيتلاو
غيوستومهتبراحملجراخلايفولخادلايفءادعأنوكربفي)1(:ةثلثم
ذوفنعقاومنعًاثحبيجيتارتسإلاحيبشتلاةسرامم)2(.ةطلسلابمهثبشت
نيجدتبنولغتشي)3(.كلتوأةحاسلاهذهىلعاهبنوبعليقاروأوأ
للهتوأقدصتوعمستةيرشبناعطقىلإتاعامجلاليوحتوبوعشلا

النمو،اهسفنباهنمىلوأهفصوباهنعركفييذلا،دحوألاميعزللقفصتو
.لتقيوأنجسيوأقحاليوأمهتيوأدعبتسينعذي

ىتأهنأهقوطنمف.ناريايفماظنلالكشتيلومشلاوحنلااذهىلع
عمجتةيدوبعلانمةديدجلاكشأجاتناىلإلآهقطنمنكلو.سانلاررحيل
لوحتامردقب،ثيدحلايلومشلاماظنلاوميدقلايطارقويتلاماظنلانيب
.يركفنجسىلإعمتجملاوينمأسوباكىلإةلودلا

دضاهفصوب،ةيناريإلاةروثلاعمنولماعتينوريثكلالازامف،كلذعمو
وأةعفنملايعادباّمإو،لهجلاوبّصعتلاعفادبامإ،رابكتسالاوملظلا
نويبرغوابرعنويراسيمعدينأةحضافةقرافمنماهلايو.قازترالا
لخادلايفمهئارظنءاصقاىوسنسحيالوهاميف،نارهطيفيلالملاماظن
.مهلتقوامهنجسوامهدرطب

باهرإلاةبراحمليلودلافلاحتلاعمناريإطرخنتنأتاكحضملانمو
تناكو،هريدصتوباهرإلاعينصتبةيادبلاذنمتلغتشاةلوديهف.يريفكتلا

،اهعورفو"ةدعاقلا"ةمظنماهسأرىلعوةيباهرإلاتامظنملابةقيثوةقالعىلع



كفنتمليهو.اهلحصنلاتدسأوأاهتداقتلبقتساوااهتمعدثيح
بجعالو.هتبراحميعّدتيذلايـباهرإلاداهجلاباهتقالعنعنآلاىتح
عنصيدضلانكلو؟نآلاناّدضامهله.ةدحاوةيباهرإةلمعلناهجوامهف

ّقلعتءاوس،ةعراصتملادادضألانأشوهامك،هتبراحمبهدوجوغّوسيوهّدض
ىلعىربكلالودلانمنيبعاللابوأ،داهجلاتامظنمودادبتسالاةمظنأبرمألا
.هتبراحمنوعدييذلانينتلاعنصىلعاوأطاوتلكلاف،يـبرعلاحرسملا

هللابزحويروسلاماظنلاوناريإف.صوصخلااذهيفةغمادعئاقولاو
ذئمويكرتشملاودعلامواقتاهرابتعابقارعلايف"ةدعاقلا"ةمظنماومعددق
ةمظنملامهمعدب،نانبليفهللابزحويروسلاماظنلاهلعفاماذهو.اكريمأ
يتلاةلضافملافنإفانهنم"ةدعاقلا"عورفدحأيهيتلا،"مالسإلاحتف"
ً،ارطخلقألاامهيأةفرعمل،ةيبرعلالودلاوناريإنيب،نآلانويبرغلااهيرجي

هوجويهداهجلاتامظنمودادبتسإلاةمظنأوناريإف.ةعداخةلضافميه
.ةدحاوةلمعل

تامظنملاةيامحيفاومهسأدقهللابزحوايروسوناريإتناكاذإو
اهطاشنسرامتلاهمامأةمهملاليهستوأ،نجسلانماهقالطإو،ةيداهجلا
،تامظنملاكلتنمةريخألاةخسنلاوهيذلا،شعادميظنتنإف،يـباهرإلا
.يـباهرإلايريفكتلاهقطنمحضفوهللابزحعنصيفهرودبمهسيامنإ
.هعورشمليعافموهتوعدىنبملهجيةوعدلابحاصنكلو

ءاكذلاوءابغلا
دعب،ةحارصبثدحتلاوهقاروأفشكىلإرطضيهللابزحوهاهو

رصنلابدعولانمتاونسعبرأدعبف.ةحاسريغيفرئاسخلادصحيأدبنأ
يفامأ.يضارألانمديزملاىلعهترطيسرسخيوماظنلاىعادتي،ايروسيف

ةمهملانأل،اودارأامكدلبلاىلعةرطيسلانويثوحلاعطتسيملفنميلا
نيذلاةعيشلاًامهتم،ةماعلاةئبعتلابددهيذخأبزحلانإفاذلو.ةليحتسم
الوهتفئاطىلعمهنمجرخنمةصاخبو،ةنايخلاوةلامعلابيأرلاهنوفلاخي
هلزيجتةمهتلاهذهلثمو.هتنهموهدلبلالخنمالإهتيوهبفرعي
ةينانبللاةيسايسلاتايصخشلاعملعفامكومهتيفصتوأ،مهتاكسإومهعمق
،يروسلايناريإلاروحملابنانبلقاحلإلهعورشمهجويفتفقويتلا

.هلنوديريامك،مواقمعمتجمىلاينانبللاعمتجملاليوحتلو
،يددعت،حوتفمدلبكهتروصرييغتوهمواقملانانبلهينعيامو

يكل،هناكسةايحطمنوهمكحماظنوهتفاقثثيحنم،يرصع،يطارقميد
ةناخيفنطاوملارشح،يأرلاةيرحةرداصم:يناريإلاطمنلابسحبىنبي



يتلاقلخلافرشأةفاقثرشن،اهتدجرصعىلإةأرملابةدوعلا،هتفئاط
اذه.مهنيبلصاوتلاروسجرمدتامردقب،سانلاىلعًايزمرءادتعالكشت
وه،هكيكفتىلإاوعسوةبئاسةحاسىلإهولوحيذلايلاربيللانانبلنأعم
يهكلتو.ةنكمماهلعجاموهيأ،لمعتوأشنتنأةمواقمللحاتأيذلا
.هتوعدهيلعموقتيذلاساسألاةوعدلابحاصفرعيال:ةقرافملا

نأنيحيف،ءابغلاوىمعلابهيضراعممهتيهللابزحنأفرطألاو
مهيأرةرداصملواحينمم،ةعيشريغوةعيش،سانلانمهبلطياماذه
عيطقيفدارفأكفصلايفاوفقيومهلوقعىلعةراتسلااولدسينأ:مهرارقو
نمامأ.مهئابغومهتلفغىلعاودهشييكل،ىمعأدشحيفماقرأكوأ
،ةيدقننويعباحصأ،كلذنمسكعلاىلع،مهفءايبغأبزحلامهربتعي
يكل،ريكفتلايفمهتيرحنوسراميلب،حرطيوألاقيامىلانونكريالاذلو
وأ،فيزلاوعادخلاهوجونمتاوعدلاوعيراشملاهيلعيوطنتاماوفشكي
نوفصوينممنوريثكلافىنعملااذهب.ثراوكلاومئازهلانمهيلإلوؤتام
.اياعرلاوعابتألاءابغلةعينصمهءاكذلاب

تامظنملانوكةهجل،حيحصوههللابزحهلاقامنأكشال
نمهموصخىلعىلوألاةجردلابًارطخلكشتامنإ،ةيباهرإلاةيريفكتلا
وهببسلاو.راذآنمرشععبارلاقيرفىلإنيمتنملا،نيينانبللانييسايسلا
الشعادنأنيحيف،اهنيناوقواهتاسسؤمبةلودلاعمفقيقيرفلااذهنأ
ةفالخلاةماقإوههعورشمنأل،ناطوألاولودلابالوًالصأنانبلبفرتعي
يذلاهللابزحنعفلتخيالكلذبوهو.شاشرلاوفيسلابةيمالسإلا
ىلع،ةبوسحمريغًاموديهًابورححتفيف،هيقفلاةيالوةمدخللمعي

ةداقنكلو.هجراخوأنانبللخاديفءاشثيح،ناريإباسحلوأهباسح
بزحلانوكيأ،ةلكشملليركفلاساسألانوسانتيوأنوسنيهللابزحلا

نأشاذهو.نانبليفمهتقالعصخياميف،ةقيرطلاسفنبناركفيشعادو
.هركفةهادبوهتقيقحوهسفنىسنيامنإ،باطخلابحاص

ةدحاوةلمعلناهجوامه،هللابزحوشعاد،ناقيرفلافىنعملااذهب
نم،اهذيفنتىلعنآطاوتيةمهميهو،ةيبرعلانادلبلاريمدتىلإلوؤت

،نيضراعتماناكنإوامهف،بجعالو.نوبسحيالوأنوبسحيثيح
راعشعفريدحاو.ةيناودعلااياونلابةخخفماهنكلو،ةدحاوةيلقعلافً،ايبهذم
راعشعفريرخآو،اهبذخأيالنملكلتقيوأرفكيوةيمالسإلاةفالخلا
برحفيرعتلابيه،ةيلهأبرحيفطرخنييكل،"نيسحلاتاراثلاي"
لكشبيرجيامكو،يقرعلاوأيـبهذملاريهطتلااهلآم،ةيباهرإ،ةيريفكت



تالآموهمالكىنبملهجيباطخلابحاصنكلو.قارعلاوايروسيفصاخ
.هعورشم

مهنمءاوس،نويبرغلانوللجملاوةساسلاكئلوأمهتجاذسنمجرخيلو
،ةثيدحلاميقلاعماهتحلاصمبنولمأيوينالقعلاناريإكولسنوحدتمينيذلا
نممهحلاصمومهنمأىلعًارطخلقأيهناريإنأبنوربتعينيذلاوأ
ةلمعلناهجوناقيرفلاف.ةيباهرإلاتاميظنتلاتجتنأيتلاةيبرعلالودلا

رخألاو،ألملامامأًانلعلتقيدحاو.طقفبولسألايفوهقرفلاو،ةدحاو
.ةيفخوأةليغلتقييكلةمتعملافرغلايفهرارقذختي

ًالوأماظنلا
ةعيرشلايفلثمتيامكينيدلاناونعلاوهيروثلاراعشللرخآلاهجولا

.تاراعشلابعدخنينألقاعلابردجيالًاضيأانه.ةينآرقلاماكحالاوةيمالسإلا
لجأنمو،ماظنلانإفانهنم.مالسإلاسيلوماظنلاوهناريايفساسالاف

سسألاكاهتناب،هيلإوعديامىلعًامودبلقني،هئاقبوهحلاصمظفح
نييراسيلالصأتسيهدجناذلو.ضئاقنلاودادضألانيبطّبختلابوأئدابملاو
وأهتاراعشباوعدخنيذلابرعلاوأنييبرغلانييراسيلاببحريو،هضرأىلع
.هباكريفاوشم

هفلخىلإ،هنيحيف،اههجويتلاهتلاسريفينيمخلاهدكأاماذه
ناكو.هفقوماهيفهلححصييكل،ةيروهمجللًاسيئرناكيذلا،يئنماخيلع
نلاذهنأب،ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملاعمفالخرثإىلع،لاقيئنماخ
لاقينيمخلانكلو.ةبجاوٌةضيرفكلتنأل،جحلاىلإباهذلانعانينثي
.دئاقعلاوضئارفلانمىلوأيهةيالولا:هل

نيلوؤسملادحا،)1(نايوسومنسحديسً،ارخؤم،هبدهشاماذهو
هلةلاقميفركذذإ،نوتسنربةعماجيفًايلاحذاتسألاو،نيقباسلانييناريإلا
تضراعتاذإ،يئنماخيلعلهتيصويف،هليحرلبق،لاقينيمخلانأب
.يناثلاىلعلوألاحيجرتمامإلاىلعف،نآرقلاصنعمماظنلاةحلصم

ةعيرذلاوةمواقملا
راعشىلعًاليوطماظنلاشَّيعتةينيطسلفلاةيضقلاّصخياميف

.مهتيضقيفمهسفنأنيينيطسلفلاىلعوبرعلاىلعدِياُزيراصلب،ةمواقملا
دض"يمالسإلاداهجلا"معدمث،سابعدومحم"ةطلس"دض"سامح"معدف

نإفاذلو.ةيروسلاةروثلاعمتفقواهنألسامحدضفقومث.سامح
ماظنلابناجىلإلاتقلا،هللابزح،اهليكونمتبلطدشرملاناريإ
ً،التقوًابيذعتوًافطخوًاليكنتيروسلابعشلابكتفلاةجيتنلاتناكو.يروسلا



اهملاعمبيرختوةيروسلاندملاريمدت،مهرايدنمنييروسلانييالمريجهت
مهعيوجتبهلهأةبقاعملينيطسلفلاكومريلاميخمىلعراصحلاضرف،ةيرثألا

ناريإلخدتلءاطغىوسةمواقملاراعشنكيملاذكهو.مهريجهتومهلتقو
مهّصخأو،ةبراضلااهتعرذأواهئالكوربع،ةيبرعلالودلانوؤشيفرفاسلا

.هللابزح
بيرختلاوحبذلاولتقلالامعأنمشعادىلعهنوذخأيامفاذكهو

الو.ةيندملاةضراعملاةهجاوميفةيروسلاةحاسلاىلعهلبقاهباوأدبدق
نأنكميالاهبكتفتوأاهبوعشرهقتيتلاةمظنألافرمألايفبجع
.ًاقيقشناكولو،رخآبعشلةريصننوكت

يف،هسفنمدقينأماظنلالواح،ةلادعلاراعشعفرّصخياميف
بناجىلإالإفقيملهنكلو.ملاعلايفنيفعضتسمللًاريصنهفصوب،ةيادبلا
:نميلايفحضافلاناريإفقوموهدهاشلاو.داسفلاودادبتسالاةمظنأ
،قباسلاسيئرلا،قباسلامهّودععماوفلاحتدقنييثوحلانمناريإعابتأف
ةئيهوملاعلارظنيفًاداسفماكحلارثكأنمناكيذلا،حلاصهللادبعيلع
يكل،رظتنملايدهملاروهظبسانلانورشبيًارهداوثبلدقفاذكهو.ممألا

ً.اناودعوًاملظملاعلانوألميمهباذإفً،اطسقوًالدعضرألاألمي
يفئاطلاعورشملا

.يفئاطوهىوتحملانكلو.يمالساوهناريإيفناونعلانأحيحص
.ةعيرشوًةديقعيعيشلابهذملاىلعسسأتيناريإلاروتسدلاناكلذ

دقو.نادلبلافلتخميفةعيشللو،برعلاةعيشللهباطقتساانهنم
،ناريإيفةروثلامايقيفلثمتامك،"نيبملا"رصنلااذهلنوريثكلاّلله
زييمتلانم،مهمعزبسحب،هوناعاممةعيشللريرحتةباثمبكلذنيربتعم
اهماوقةيجيتارتساماظنلاعّبتاانهنم.ةيّنسلاةيرثكالابناجنمداهطضالاو
ًاعجرمهفصوبفّرصتذإ،ةيبرعلاتاعمتجملايفيفئاطلارتولاىلعبعللا

"ةوعدلابزح"عمهتقالعيفكلذّىلجت.برعلاةعيشللًاريصنوأًايصوو
تأجلنانبليفو.ايروسيفةيولعلاةنميهلايذدسألاماظنعمو،قارعلايف
ثيحاهططخاهلذفنياهليركسععارذكهللابزحسيسأتىلإناريإ
نرقلانمتانينامثلاطساوأيف،يـباهرإلاهطاشنأدبدقوهو.ديرت
حرسمىلع"ةدعاقلا"ةمظنماهيفترهظيتلاةرتفلاسفنيفيأ،مرصنملا
ةعامجعمنميلايفدعباميفنارياهتلعفاماذهو.ةيملاعلاثادحألا
بزحنعةخسنوهو،"هللاراصنأ"هتمسًاديدجًابزحتسسأذإ،نييثوحلا
.هبيردتوهليكشتيفمهسأيذلاينانبللاهللا



ردقب،روتسملاتحضفةيعيشلابازحالاوتاعمجتلاعمتاقالعلاهذه
نادلبلايف،ناريإهتحرطيذلاةيمالسإلاةدحولاراعشنأتفشكام
ليحتسيعداخراعشدّرجمناكمهتدايقلوأنيملسملاعمجل،ةيبرعلا
يلصالامالسإلاىلع،ةيادبلاذنم،تّفتلاناريإنأكلذّةلعو.هقيبطت
يموقلااهدُعباهل،ةيمامإ،ةفلتخمةغيصعارتخاب،ةيدمحملاةيوبنلاهتغيصب
:ةغيصلاهذهدونبزربانمو.يسرافلا

مالسإلالوصأىلإفاضيًاعبارًانكراهلعجوةمامإلاةيرظنبلوقلا-
مكاحلانأةيرظنلاهذهدافمو.رخآلامويلاوةوبنلاوهللابناميإلا:ةثالثلا
ةاعدمناكالإو،أطخلانعًاموصعمنوكينأدباليـبنلافلخييذلا

عفرتملةيرظنلاهذهنأعماذه.مهنيباميفمهعازنونيملسملافالتخال
يفيلازغلامامإلاكلذظحالامك،ةدحهتدازلب،نيملسملانيبفالخلا
."ةينطابلاحئاضف"هباتك

بصنماورصحدقفاذلو.ىروشلاةدعاقلحمةثارولاأدبملالحإ-
نمهئانبأبو،ءارهزلاةمطافجوزبلاطيـبانبيلع،يـبنلارهصبةمامإلا
نأبلوقلالجأنمً،اصيصخ،موصعملامامإلاةيرظناوعضومهلب.هدعب

.نامثعورمعوركبيـبانمةفالخلابىلوأوّقحأوهً،ايلع،يـبنلارهص
مهلب،ةثالثلاءافلخلانمًايئادعًافقومنوفقيةعيشلانمةالغلاو
ال،هتيلضفاوهتمصعوّيلعةمامإبذخأيالنمنأبلوقلاىلإنوبهذي
،نمؤمبسيلورفاكوهيأ،نيحلاصلاهللادابعنمناكولوةنجلالخدي
ً.ارفكدشألب

،بلاطيـبانبًايلعنأل،ةيدئاقعلامهتاكربفنمةدحاوهذهو
،يسايسلافقوملاثيحنمناكهنإف،هسفنلةفالخلاببغريناكنإو
نمو.هوررقامبمزتلالب،ءافلخلاةيعرشىلعجرخيملهنألً،اينس
تامظنملابراحتاهنأب،ىلعألادشرملا،ناريإيعّدتنأًاضيأانهتاكحضملا
ً.الصفوًالصأيريفكتوهبهذمىلإدنتستيهاميفةيريفكتلا

مهلاوكربفو،ةسادقلاتافصهئانبأوهجوزىلعوّيلعىلعاوعلخ-
،مامإلافانهنم.نيعمجألسرلاوءايبنالاعيمجنملضفامهتلعجًاروص
اذهيفمهتافارخربكانمو.يـبنلانملضفاوه،مهليوأتبسحب
لسلستيف،رشعيناثلامامالا،نسحلانبًادمحمنأمهداقتعاصوصخلا
رهظيفوسوً،ايحلازام،ماعفلأنمرثكأذنمىفتخايذلاو،ةمئألا
ًارودهوطعأكلذبً.املظوًاروجتئلمنأدعبً،اطسقوًالدعضرألاألميل
ً.ايحلازاموهفيدهملاامأو،تامدقيـبنلانأليـبنلارودقوفي



امأ:ضرألاهذهىلعسودرفةماقإبدعيملوملاعلااذهنعلحريـبنلاو
سيئرلابيرقلاهروهظلجّوريناكامك،كلذنمسكعلاىلعوهف،يدهملا
هتاحيبشتوةيدئاقعلاهتاذوعشب،داجنيدمحأدومحمقباسلايناريإلا
.ةيسايسلا

ًاروسجقلختالو،نيملسملانيبدّحوتالةيجولوتيملاةبيكرتلاهذهلثم
،مهنيبراوحلادضًاعينمًادسفقتسكعلاىلعيهلب.مهنيبلصاوتلل
يف،لآدقةيعورشملاىلع،عارصلانأدهاشلاو!لدابتلاوبراقتلابفيكف
ةدحاولكل،)ةعيشلاوةّنسلا(نيتنايدىلإ،نيملسملاقاقشناىلإ،يضاملا

لقأامهنيبةقالعلانكتملو.اهديلاقتواهزومراهلواهدئاقعواههقفامهنم
نإف،مويلاو.ةيذوبلاوأةيدوهيلاوأةيحيسملاومالسإلانيباممةوادع
فوس،ةعيشلاىدلةصاخبو،بهذملكىدل،ةميدقلاقاروالاىلإةدوعلا
يكل،ةروتوملاةيوهلاظقويوةحيرجلاةركاذلاججؤيوهذإ،ّةلبنيطلاديزي
قرهتيتلاةيلهألابورحلايف،ةيفئاطلاةبيكرتلاتاذ،ةيبرعلانادلبلاقرغت
.ءامدلانمراحباهيف

ةيسرافلاةيروطاربمإلا
ةقالعلانألً،ابيكرتوًاديقعترثكأيهةلأسملاف.رومألاطيسبتردجيال

يهامنإو،ةّنسوةعيشنيبيدئاقعفالخدرجمتسيلبرعلاوناريإنيب
.داعبألاوتاقبطلاةددعتميهامردقب،ةرتوتم،ةسبتلمةقالع

ةعيشنيبميدقلاعارصلاهدسجامك،يفئاطلادعبلاكانهعبطلاب
دق،ةثيدحلاةنمزألايفلوخدلادعبهتدحتفخيذلا،عارصلااذهو.ةنسو
مالسإلاتارايتدوعصدعب،فعاضتوهلقباسالوحنىلعرجفناوددجت
.يعيشلاوينسلاهيقشبيسايسلا

.ةيناريإلاةروثلامايقدعب،هريثأتزربدقو.يلايربمإلادعبلاكانهو
،جراخلاوحنعسوتلاب،يروثلااهروطيف،ةقئافلااهتيويحسرامتتاعمتجملاف
دعباسنرفعسوتكلذدهاوشنم.اهتنميهضرفلوأاهتاراعشرشنلامإ
دعبناريإيفلصحاماذهو.1917ةروثدعبايسورعسوتو،1789ةروث
.ثالثلاتاروثلانيبقرافلاعم،1979ةروث

دعبلاوه،هسمطيرجيامردقبةرفاسةروصبرهظيرخآدعبكانه
رودللويناريإلاعورشملليلصالاكرحملامهفلًاحاتفملكشييذلايموقلا
.ةيبرعلاةقطنملايفناريإهبعلتيذلايجيتارتسالا

ىلعلمعيامردقب،رخآلانماهدحاوىذغتيولخادتتداعبألاهذه
ينسلاعارصلاناكاذإو.هتيرعتوهحضفيفمهسيسكعلابوأ،هبجح



خيراتلاتالجسنمىذغتتهذهنإف،ةيموقلاةنميهلاةدارإبجحييعيشلا
ناريإف،ىنعملااذهب.سرفللبرعلاةميزهيفًاميدقتدسجتامك،هعئاقوو
ديكأتلابو.برعمهنألةّنسلادضيهلب،ةّنسمهنألبرعلادضتسيل

مانييرذأمأًابرعاوناكأ،اهلمهءالونونلعيالنيذلاةعيشلادضيه
.مهاوس

تاراضحلاربكانمةدحاوتعنصةقيرعةمأاوناكسرفلانأمولعمو
ملاعلاحرسمىلعلعافلااهرودتبعلةيروطاربمااوماقأدقو.ةميدقلا
مهنكلو.ةبراحتمكلامموأةقرفتملئابقبرعلاناكلباقملايف.ميدقلا
يكل،ةيسرافلاةيروطاربمالاضيوقت،ينيدلامهعورشمبمهجورخدعب،اوعاطتسا
تردصتةيبرعلاةغللاوةيمالسإلاةديقعلاءاولتحتةئشانةيروطاربمااوميقي
.ريبكماهسإسرفللهيفناكيذلايراضحلالمعلا،لاوطنورقل،اهرودب

عطتسيمل،راودالاريغوةلداعملابلقيذلايخيراتلابالقنالااذه
ًافزانًاحرجلّكشاذلو.رضاحلايفالويضاملايفال،همضهيناريإلالقعلا

،يـبرعلابيناريإلاةقالعلعجامم.مويلاىتحَحمُيملولمدنيملةركاذلايف
يلاعتلانيب،ةرارملابساسحالاو)1("هركلا"نيبحوارتت،ةرتوتمةسبتلمةقالع
،أشنملايـبرعوهمالسإلانوكل،هنعكاكفنالامدعنيبويـبرعلاىلع
.ةيبرعلاةغللابةينيدلاهتيوهةسراممىلعربجميناريإلانوكلو

مسإلاباهر
ًالصأنوفرتعيالمهارن،برعلاءازإةطرفملاةيساسحلاهذهببسبو

ةيبرعلادالبلانعنوثدحتيامدنعمهفاذهلو.يـبرعلاملاعلادوجوب
وأ"طسوالاقرشلاةقطنم"وأ"راوجلالود"لثمتارابعنومدختسي
ةدقعهتيمستنكميامءازإانهنحن."ةقطنملالود"وأ"ةقطنملابوعش"
نيبناجلانيبةقالعلابمكحتيامنأبدجنانهنم.مسإلاباهروةركاذلا
ةقالعلاوأةيسايسلاةيعقاولاوأةحلصملاوألقعلاسيل،يـبرعلاويناريإلا
.يضاملايفسرفللبرعلاةميزهاهتعنصامكةحيرجلاةركاذلالب،ةلدابتملا

ةعيشلالسوتب،يـبرعلاملاعلايفددمتللاهيعسب،مويلا،ناريإهلعفتامو
فلانمرثكأدعبولو،ةميزهلاىلعلعفةدرحجرألاىلعوه،برعلا

.ماقتنالاورأثلاليبسىلع،ماع
لودلانوؤشيفناريإلخدتمهفننأنكمي،لخدملااذهنم

ةمواقموفعضتسملاةرصنوةمواقملاومالسالاوةروثلانأىنعمب،ةيبرعلا
،ةيبرعلانادلبلاكيكفت:يلصالافدهلاىلعرتستللعئارذاهلك،رابكتسالا
حرسمىلعبعللقاروأكوأذوفنعقاومك،اهعابتتسإواهيلعةرطيسلل



.ةيلودلاوةيميلقإلاتاعارصلا
،روتسملاءافخانولواحي،برعلانماهعابتأو،ناريإءالكوناكاذإو

امكو،ةسرطغوةقافصلكبنوثدحتينييناريالانإف،قافننعوألهجنع
نمهنوديريامع،نييركسعوةساسنيلوؤسملابناجنمتاحيرصتلاىلاوتت
.يـبرعلاملاعلا

نارهطيفأدبتناريإدودحنأىلعمهديكأتنم،ةحضافةلثمألاو
ةيناريإةظفاحمةباثمبايروسمهرابتعاىلإ،نانبلئطاوشدنعيهتنتو
راشبماظنطوقسنوداولاحنيذلامهمهنأبمهفارتعانمو؛ةديدج
ةقطنميفةعقاوتتابةيبرعمصاوعةعبرأكانهنأبمهيهابتىلإ،دسألا
يموقلاعفادلاحضفتلاوقأاهلكو.ءاعنصودادغبوقشمدوتوريب:مهذوفن
.ةيجولويديإلاتاهيشيلكلاوةينيدلاةوعدلاءارونم،يناريإلاعورشملل

مايقلوح،يناريإلاسيئرلاراشتسميسنوييلعحيرصتامو
نأىنعمب،يناريإلاراسمللجيوتتىوس،دادغباهتمصاعوةيناريإلاةيروطاربمإلا
ةموعزملااهتيروطاربماةماقإل،يـبرعلاقرشملالودكيكفتيفتحجنناريإ
)1(.

ةقيقحىلعفقأيكل،يسنويحيرصترظتنأملانأ،لاحيأيف
ىوسنكيمل،ةعنامملاوةمواقملاتاراعشنمعفرامف.يناريإلاعورشملا

يذلاو،هبعلتنأناريإديرتيتلايجيتارتسالارودلاىلعّرتستللةعيرذ
ةيفارغجلادعصلاىلعةيبرعلاةقطنملايفعاضوألابيترتةداعإىلإيمري
يتءارقيفهتلقاماذه.ةيعمتجملاوةيفئاطلادعصلاىلعةصاخبو،ةيسايسلاو
.)2(2006زومتبرحل

ينعأو،هيقفلاةيالولامعُهبعليذلارودلامهُفيقايسلااذهيف
نييروسلانييولعلانعًالضف،نييقارعونيينانبلنم،برعلاةعيشلامهب
ىلعناريإلمهءالوءالؤهّبلغدقف.نيينميلانييثوحلانمنييديزلاو
يدئاقعلابناجلاىلعءالولارصتقيملو.مهناطوايفمهئاكرشبمهتقالع
ةيسايسلابناوجلالمشلب،عورشمءالووهيذلايفاقثلاويـبهذملاو
اذكهو.نانبليفالإلودلامظعميفًةنايخّدُعياّمم،ةيركسعلاوةيلاملاو
داتعلاوحالسلاولاملاب،اهعورشمباوعدخنانيذلا،ةعيشلاناريإتّدمأدقل
ةيعيشلاتايشيليملابتلسوتناريإف.ةثراكلاوةعيدخلانمكمانهو.ءاربخلاو
.ةيبرعلانادلبلابيرختل

مزحلاةفصاع
يـبرعلادرلاءاجناىلإ،اهرابكتساواهرورغيفناريإتدامتكلذب



ةيبرعةمواقمةدالوتلكشيتلا"مزحلاةفصاع"ربعً،اريثكًارخأتمولو
.يـبرعلاملاعلايفًارامدوءامدمجرتييذلايجيتارتسالااهعورشمل

يفاولخدتينأنورظتنياوناكمهف.نييناريإلاثدحلاأجافعبطلاب
هنمأنعوهضرأنععافدللً،انكاسكّرحيدحأالو،ةيبرعلانادلبلانوؤش
نأباولاخيناةيسايسةلوفطوةيلقعةجاذسنماهلايايو؟هحلاصمو
وأذوعشمةيعادّلكلةبئاستاحاسىقبتسةيبرعلانادلبلاةيقبونميلا

ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملالخدتتنأنوركنتسميمهفاذكهو.دبرعملارنج
هيفاوئشنينأمهسفنألنوزيجيمهنيحيف،اهلرواجميـبرعدلبيف
.ةيعرشلاىلعتبلقناوةلودلاىلعتلوتساةيركسعةيفئاطايشيليم

لعفدودرثدحتنأ،هللابزحونويناريإلاعقوتيالنأةبارغالو
ببسب،اهنمألمهديدهتواهيضارألمهتحابتسإىلعةيبرعلادالبلابناجنم
نونج،يفئاطلادقحلا:بكرملطعاهيفمكحتييتلاريكفتلايفمهتقيرط
ةصاخبو،ماقتنإلاورأثلاةيلقع،ةيموقلاةسرطغلا،يجولويديإلاىمعلا،ةمظعلا
،اوؤاشثيحةروثلاوةديقعلاريدصتمهلغوسييذلايدئاقعلاءافطصإلا

لب،نيملسملانيبطقفسيل،لضفألاوفرشألاوقحألامهنأبىمعألامهناميإل
،نآرقلاةفاقثربع،مهناكمنإبنأنييثوحللنيزياماذه.نيعمجأقئالخلانيب
لب،بسحونيملسملاةدايقسيل،ةيمامإلادئاقعنعةيانكيهيتلا
.ىرخأةرمةجاذسللاي.ملاعلاىلعةرطيسلا

لصحامفاذلو.ثادحألاهمدصتةلاحمالةقيرطلاهذهبركفينمو
اهاقلتيةراسخلوألكشدقيـبرعلادرلانأكشالو.نابسحلابنكيمل
يـبرعدلبلكيفامك،نميلايفمهتراسخو.ةعنامملاوةمواقملاروحم
نأل،نارهطبلقيفمهتراسخكوه،مهذوفنةقطنميفعقوهنأنوربتعي

هتيجيتارتساأطخنعفشكيولخادلايفماظنلاةروصعزعزياذه
.هتاسايسو

نوّدُعياوناكمهف.مهروطنعنوجرخيونومَدُصيمهلعجاماذه
ةعزعزلجيلخلالودوةيدوعسلاقيوطتىلإنميلاىلعةرطيسلازواجتيرمأل
.ىرخألاةيبرعلانادلبلاباولعفامك،اهعاضوا

ةكاتفةموثرج
،اهباوصىلإدوعتنألومأملا؟ناريإلةبسنلابَصلختسملاسردلاوهام

،ةيملستاقالعءانبيفةعيدخلاوةنميهلاوةلضعلاوةفئاطلاةغليدجتالف
ناريإلةيدجمنمزلااذهيفدعتمليهو.لودلانيبةيلدابت،ةيندم
اهنونجلًاّدحعضتنأوهف،ةدئافنممزحلاةفصاعلناكاذإو.اهسفن



اهتقلخيتلاةمكارتملاتالكشملابمامتهالاىلإفرصنتيكل،يروطاربمالا
.اهبعشل

،ةينيدلاةفصلامادختسانعّفكلاوهزربالاسردلانإً،ايبرع
تاعمتجملاوتايوهلافيرعتيف،ةيبهذملاوأةيفئاطلا،ةيحيسملاوأةيمالسإلا
نأشكنيدلالماعيو،اهباصنىلإرومألادوعتثيحب؛بازحالاولودلاوأ

مكحللماظنوأيسايسعورشمكال،يميقعجرمك،يزمرلامسأرك،يصخش
...ناطوالاولودللساسأوأ

.يأرلااذهلثممهزفتسينممهقافنومهلهجومهامعنمقفتسيلو
ةكارشلاوةنطاوملاةغلىلعبهذملاوةفئاطلاوةنايدلاقطنمبيلغتف
تأدبيتلاةيلهألابورحلاهذهىوسجتنيال،ةيندملاةايحلاوةءافكلاو
تحاتجايهلب،دعباهلوصفهتنتملو،)1975(نانبليفًاماعنيعبرأنم
حلصيدعيملوقرتحادقينيدلاناونعلانأينعيامم.يـبرعدلبريغ
ةيرببلاةدوعلاهذهدعب،ةثيدحتاعمتجمءانبلجذومنكوأةايحللةغيصك
ءيشالف.ةيباهرإلاةيداهجلاهتامظنمونيريفكتلاهتاعدفالتخإىلعنيدلل
انئشاذإاذه.ةرمدملابورحلاوةريرملابراجتلادعب،هيلعناكامكدوعي
ةرياغمةقيرطبركفننأ:انلاعفاوانفقاوموانئارآبقاوعبرصبتنولقعتننأ
،ةيندم،ةيبرعتاعمتجمءانبلًاقفأحتفنو،متعملاقفنلانمجرخنيكل

.ممألاةيقبلعفتامك،ةراضحلاةعانصيفكراشتواهتاذعنصت،ةثيدح
يملاعلاويصوصخلا

؟اهدقنيففّسعتأوناريإملظأانأله
يتلاةيشافلاوأةيرصنعلاعزانمللدقانانأف،يتبرجتىلإةدوعلاب

قوقحنعكلذبًاعفادم،ةيودحولاةيبرعلاتايجولويديإلاباحصأاهسرام
.غيزامالاودركلاوطبقلاكةيقرعلاوأةينيدلاتايلقالا

قطنأينوك(ةيبرعلايتيوهنعوأ،ةينانبللايتيوهنععفاداينكلو
عفاديامكًامامت،ةنميهلاوأوزغلاعيراشملضرعتتامدنع،)ةيبرعلاببتكاو
.رطخللضرعتتامدنع،ةيبوروألاوأةينطولاهتيوهنعيسنرفلا

نميلهجوتيتلاتاضارتعالاضعبدنعفقوتا،ناريإّصخياميفو
.يناريإلاعورشملانعنيعفادملابناج

ةديقعلاريدصتىلإىعستتناكاذإ،ناريإنأهدافملوألاضارتعالا
،ةايحللًاديدجًاجذومنمدقتاهنألف،لقألاىلع،ةيمالسإلانادلبلاىلإ،ةروثلاو
اذاملف.يكارتشالاويلامسأرلاهيهجوب،يرامعتسالا،يـبرغلاجذومنلاريغوه
ةيممأعيراشميفًاقباستطرخنادقانأو،جذومنلااذهىلعنذإضرتعأ



دودحلةرباعلا،ةملوعملاوةبكرملاةيوهلاةاعدنمينوكنعًالضف،ةيملاع
.تاعمتجملاولودلا

ىلإنكرننأ،ةلفغلاوةجاذسلانملوقأكلذىلعباوجلايفو
،ةيمالسإمأةيبرغ،ةيملاعمأةيميلقإتناكأ،ةضيرعلاعيراشملاباحصأ
هوجونمولخي،يودحووأيديحوتعورشمنمامهنأل.ةيبرعمأةيناريإ
.عسوتلاوةرطيسلاوأءاصقالاوءاوقتسالا

وأةضحملوقعبرادتالعيراشملاثيح،براجتلاهديفتاماذه
،عمتجميأ،عمتجملانأكلذ.نادلبلانمٍدلبيفالو،ةكئالملاتايقالخأب
ىلعةعراصتملاوأةفلتخملاوةنيابتملاهاوقوهئاتفوهرصانعنملكشتيامنا
.ةميقلاوةيعورشملاىلعوأةمينغلاوةورثلاىلعوأةدايقلاوةطلسلا

مأةيفئاطتناكأةيعرفلاهتايوهنمعمتجملاّفلأتيىنعملااذهب
،ةعماجلاهتدحودلبلكلناكاذإو.ةيسايسمأةيوهجمأةيقبطمأةيقرع
عنصيالكلذنأل،تافالتخالاعمقوأعونتلاداعبتساىلعموقتالهذهف
يتلايهف،ةءانبلاوةلاعفلا،ةحجانلاةدحولاامأ.ةمّغلمتادحوىوس
،ةجتنمةيوهعنصلاهترادااونسحييكلتافالتخالاىلعاهباحصألغتشي
.ةيوق،ةينغ

الإدوجوالف،يملاعلاىوتسملاىلعامأ.ينطولاىوتسملاىلعاذه
سرامتيتلاةيصوصخلانكلو.ةيوغللاوةيفاقثلاوأةيموقلاتايصوصخلل

وأحلاصوديفموهامل،عارتخالاوعادبإلاليبسىلعةيدوجولااهتيويح
لئاسووةيمنتلاجذامنوشيعلابيلاسأنم،نهاروباذجوأحجانولاعف
يقابلقرخلاليبسىلع،اهتيملاعسرامتواهسفنضرفتامنإ،ثيدحتلا
دوهعيفامك،ةوقلابكلذّمتءاوس،تاعمتجموًالود،تايصوصخلا
،ملاعلا،مويلا،نيصلاوزغتامكةمعانةروصبوأ،رامعتسالاوةيلاينولوكلا
.نيهجولاىلعوأ،اهتاربخواهتاوداواهعلسب

بولقملابرامعتسإلا
،يـباجيإلاهدودرمهلامنإو،ءاليتساووزغدرجمرامعتسإلاسيلو

مهظقيأنيذلابرعلالاحيهامك،ترمعتسايتلانادلبللةبسنلاب
ملاعلايفطارخنإلاىلعمهلمحو،يراضحلامهتابسنميـبرغلارامعتسإلا
.مهلبقتسمعنصومهتايحءانبلثيدحلا

ةرمعتسملالودلاىلعًاضيأيـباجيإلاهدودرمرامعتسإللناكعبطلاب
ايناطيربرمأنمناكامك،اهدراوموبوعشلاتاردقمىلعءاليتسإلا:اهسفن
تلوحيتلايهةرمعتسملالودلاف،ىنعملااذهب.اكريمأدعباميفو،اسنرفو



لودلاتدافأامك،اهنميهتدافتسأتاورثىلإاهتاودأواهلوقعبطفنلا
تسراملبً،ائيشعسوتلانمنجتملاهنإفناريإامأ.اهيلعتلوتسايتلا
امردقب،لئاطريغنماهلاومأريذبتباهسفنترضأف،بولقملابرامعتسإلا
.ةيبرعلانادلبلايفعاضوألاتعزعز

انزواجتامك،ميدقلارامعتسالاةغلانزواجتاننأدقتعأ،لاحيأيف
ةضهنلارصعنعًاصوكنتلكشيتلا،ةلشافلاينطولارّرحتلاتاكرحةغل
تايرحلاوقوقحلاةلأسمصخياميف،يـبرعلاملاعلايفريونتلاو
.ةيطارقوميدلا

لشافجذومن
ناريإنأبلوقلاىلإبهذأةيناريإلاةبرجتلليتءارقيفانأفانهنم

لكشتالاهتعنصيتلاةروثلاف.ءامنإلاوءانبللً،الاّعفوًاحجانًاجذومنركتبتمل
.ثيدحلاملاعلادض،ةيفلس،ةيلوصالعفةدريهامنإو،ةيراضحةجوم
هيلعتتوفاهنأل،ءارولاىلايناريإلاعمتجملابتداع،ةداضمةروثاهنإ
.هثيدحتوهروطتقافآهمامأتدسوصرفلا

يهذإ،يجيتارتسالاىوتسملاىلعةدعلاسفنمدخستيهاهو
اذلو.تقرتحاوتكلهتسايتلا،ةنميهلاوءاوقتسالاةغلىلإةدوعلالواحت
،يـبلسلاهجولابطقفءافتكالابنكلو،يـبرعلاملاعلارامعتساديرتيهف
.ينارمعلاويراضحلا،يـباجيالاههجوريغنمو،رامعتسالليريمدتلاويناودُعلا

حاتفملاتفرعىلوألاف.ناريإونيصلانيبةنراقملاىدلحضتياماذه
لاجميفةزفقققحتل،اهزجعواهتيشماهنمتجرخف،مدقتلاوضوهنلاىلا
.جراخلاىلافراعملاوتاربخلاوعلسلاريدصتاهلحاتأيذلارمألا،ةيمنتلا
بزحاهتعينصفصتامك،رخآعوننم"ةزجعم"تعنصدقفناريإامأ
ىتحلتاقتوةيبرعلاندملابرختةيركسعوةيفئاطتايشيليمءاشنإ:هللا
!؟ثدحتنجذومنيأنعف.يـبرعيعيشرخآ

.ةيرصانلارصموةيتايفوسلاايسورةبرجتةينيمخلاناريإرركتاذهب
،دوقعلاوط،هتيبذاجهلتناكيتايفوسلاجذومنلانأبقرافلاعماذه
طمنكيكارتشإلابهذملاتنبتيتلانادلبلاوتاكرحلاوبازحألانمريثكلل

.صالخعورشموةايح
ىلعلشافو،يفاقثلاىوتسملاىلعدئابجذومنءازإنحناذكهو

ررضلابداعدقاذلو،يجيتارتسإلاىوتسملاىلعرماغمو،يداصتقإلاىوتسملا
دقفاذكهو.دفتستملودفتمليتلااهسفنناريإىلعوبرعلاىلعحدافلا
.برعلاهناريجعمهتقالعرمدو،هتاورثردهأماظنبيناريإلابعشلايلتبا



.ثبعلاوءابغللايف
ينيدلاديدجتلا

ضرعميفهبتيقتلايناريإفقثمبناجنمىتأيناثلاضارتعالا
انأاذامللجرلاينلأسدقل.)2013لوألانوناك(توريبيفيـبرعلاباتكلا
لالخنممالسإلاىلعنويناريإلاهلخدأيذلانيدلاديدجتلادضفقا

!؟يركفلاديدجتلاةاعدنمانأاميف!؟موصعملامامإلاةديقع
رمأللنكلو.بهاذملاودئاقعلايفديدجتلاعمانأيـباوجناكو

لوؤتةروصبنوطالفأتأرقاذإً،الثمً،اينوطالفايسفندعأالانأف،هدودح
اذإً،ايكارتشادحاولادعيالهنأامك،ةيلكلابهتايرظنوهتالوقمفسنىلإ
.لدابتلاةيرحوقوسلاداصتقالوحهدعاوقوهميقبيلامسأرلابهذملاىّنبت

ئدابمفسنيوهاميفً،املسمىقبينأدحاوللنكميالىنعملااذهب
عيمجنملضفأيلعلسننمةمئألاوءارهزلاةمطافلعجبمالسإلا
.نيدلالاجميفبسحيهلزاجنإالمهضعبنأعم،ءايبنألا

تالاجميفةينيدلامولعلاريوطتيفنوكينيدلايفديدجتلانإ
امأ.ةديدجةيملععورفثادحتسإيفوأ،اهلوصأومالكلاوثيدحلاوهقفلا

دعيالكلذف،ةهلآلافاصمىلامهعفربةمئألاىلعةسادقلاعباطعلخ
لهجلامتخبلوقعلاىلعمتخلل،يفارخلاركفللةيذغتوهلبً،اديدجت
هذهوشحوتلااذهدصحنيكلً،اسيدقتوًاهيلأتانعبشدقل.ةذوعشلاو
.ةيربربلا

ةيقيقحلاةروثلا
ةيقبونييناريإلالعفةدرمهفتأانأ:لوقلابةلاقملاهذهيهنأ

نأثيحب،مهتغلومهتديقعاوضرفنيذلابرعلادض،ةيمالسإلابوعشلا
اهلهجعم،ةيبرعلاب،ةينيدلاهضورفةسراممىلعربجم،يـبرعلاريغ،ملسملا
.ةيوغلةيلايربمإويركفرامعتسإ:ةفعاضمةيدوبعهذهو.اهل

برعلارامعتسايقبدقف،نمزذنمتطقسدقةفالخلاتناكاذإو
نييناريإلاعسوبامو.مالسإلاونآرقلاوهللامسابً،ايوغل،يـبرعلاربغملسملل
عمةيوستاقالعةماقإنودلوحتيتلا،ةدقعلاهذهةلحلحل،هولعفينأ
ةينيدلامهسوقطةسرامموةيسرافلاىلإنآرقلاةمجرتوه،ةيبرعلالودلا
رامعتسالانممهررحيامردقب،برعللومهللضفأكلذف،مألامهتغلب
.يوغللا

يفارخلايضاملانمنويناريإلارّرحتيامدنع،ققحتتىربكلاةروثلاو
،2009ماعتثدحيتلاءارضخلاةضافتنالااوفنأتسييكل،ينيدلاسوباكلاو



.مهعمتجمءانبومهتايحعنصلةديدججذامنونيوانعراكتبايفاوطرخنيو
مهسأرىلعو،نييناريإلانييموقلانمنوريثكهيفركفياماذهلعلو

،ىلودقةيمالسإلاةديقعلانمزنأبةرتفذنمنلعأيذلا،يئاشمرايدنفسا
.ةيناريإلاةديقعلانمزىتأو

ةيناريإلاةروثلارجفتلّكش،2009ماعءارضخلاةضافتنالاتناكاذإو
ًاليوطربصينليناريإلابعشلانأكلذ،ديعببسيلحبُصلانإف،ةثيدحلا
يلالملافلاحتىلعماقلشافماظنةهجاوملةديدجةجوميفطرخنييكل
.دابعلاعمقودالبلاتاورثردهىوسنسُحيملهنكلو،ركسعلاو

ناهرلا
نأبًالوألوقلاىرحألا؟؟برعلانماهتعيشوناريإدضانأله

عيراشميفاوطرخناهباحصأهنأل،هبعشدضلمعييذلاوهيناريإلاماظنلا
لوقلاو؛ناريإىلعًانارسخوًالابوتداع،ةبوسحمريغًاموديه،تارماغمو
اهيفبورحىلامهرجينمكانهنأيهبرعلاةعيشلاةبيصمنأبًايناث

دمحمخيشلالحارلالاقامك،مهتماركومهمدبرجاتيامردقب،مهكاله
.نيدلاسمشيدهم

ááá
نوبعليمهف.هتداقوبزحلاينرذعيل.هللابزحىلعيدقنبوسقأله

ريصمبلب،اهيلعاوجرخنمكلذيفنمب،ةفئاطريصمبطقفسيلرئاصملاب
سيئرةرابعلًاقفو،نانبلدودحدنعفقأنأتدرأاذإاذه،هلمكأبدلب
،لقاعهلعفينأنكمياملقأفاذلو.يربهيبنينانبللاباونلاسلجم
نيضباقلاوعديف،هلوقلوقينأوه،هريصمبنوثبعيوهرارقنورخآلارداصي
يفناهرلااورسخنأدعبتاباسحلاةعجارمب،لقعتلاوةيورلاىلارمألاىلع
ىلالوقعلاةدوعلةحناسةصرفلاتلازامف.هيلإاوعسوهوحرطاملك
دعبالإلقعتنالانكاذإالإ،عورشملاويعرشلااهباصنىلارومألاواهدشر
.ءاعنصودادغبوأتوريبوقشمدةراسخوناوألاتاوف

ááá
لاملابهتدميتلاناريإلًاليكوهرابتعإب،هرارقكلميالبزحلاله

؟ءاربخلاوحالسلاو
مهتمحيتلايه،نوجوريامىلعو،اهنألناريإلنونيدمةعيشلالهو

؟مهنأشنمتعفرومهتمعدو
امكو،يتيالولاماظنلا،ناريإف.هتعيشوهللابزحانرذعيلىرخأةرم

اهتحلصمىوسىرتال،اهتالارنجواهتداقتاحيرصتبً،ارخؤم،اهسفنتحضف



تحتحبصتليـبرعلاقرشملانادلبيفعاضوألابلقىلعموقتيتلا
.اهترطيس

،هدكأاماذه.2006ماعزومتبرحءاروتفقويتلايهفاذلو
اذإ:هلوقبداجنيدمحأقباسلايناريإلاسيئرلا،ليلقببرحلاعالدنإليبق

تناكاذكهو.هللابزحخيراوصربعطغضنيوونلافلملايفانيلعاوطغض
بونجلاىرقريمدتلةادأخيراوصلاتناكو،هضوافمللةقرودرجمةمواقملا
.هلهأريجهتوينانبللا

نأًاحيحصسيلاذلو.نيينانبللاربعًامود،درتناريإنإفاذكهو
نيمواقملانأوهحيحصلا.نانبلنععفادتوأةعيشلايمحتناريإ
نيذلامه،اوتاموأاودهشتساف،اوعدخوأاوقّدصنمدصقأ،نيينانبللا

مهالولف.ةيبرعلادالبلايفاهددمتءارواوناكويميلقألااهرودناريإلاوعنص
نارهطيفأدبتناريإدودحنأباوهابتينأ،يتيالولاماظنلاةداقلناكامل
توريبطوقسباوهابتينأمهلناكاملمهالول.نانبلءىطاوشدنعيهتنتو
.مهذوفنةقطنميف،دادغبامبرو،ءاعنصوقشمدو

بزحنعنويناريإلالوقياذاملالإو،ةلأسمللرخآلاهجولاوهاذه
هترايزءانثأيناجيريلعهفصوامك،اهوعنصيتلا"ةزجعملا"هنأبهللا
ىنعمفرعننأاندرأاذإ،انه،"ةزجعملا"هينعتامو؟نانبلىلاةريخألا
اهادمناريإلاوعنصنيذلامه،هللابزحيلتاقمنأوه،لوقلا
،هرارقكلميالهللابزحنإفكلذعمو.يميلقألااهحيبشتلب،يجيتارتسإلا

ال،هلقتسموأ،ةرحةروصبفرصتيوأركفيالنمو.هتوقكلميناكنإو
.هررحيوأهاوسيمحينأنكمي

ايروسيفهلاتقأدبدقهللابزحناكاذإف.تريغتدقفورظلانإ
ةمواقملاروحمىمسيامماءزجهفصوب،يروسلاماظنلاوناريإنمةرمإب
.هيلعدمتعيتابيذلايروسلاماظنلاريسأدعيملنآلاوهف،ةعنامملاو
اذلو.يناريإلاماظنللهتيعبتنعلقتسيناهناكمإبحبصأكلذىلاوهو
،يخيراترارقذاختاب،اهباصنىلارومألاديعينأهللابزحنملمؤيامف
نمباحسنإلا:ةيبرعلادالبلاونانبللبقتسم،لبقتسملالجأنمنكلو
.توريبىلاةدوعلاو،نميلاوقارعلاوايروس

ةيعبتلانمبزحلاهررحيذإ،نانبليفلحلاةيادبوهاذهكًارارقنإ
ناكمإلاحارتجإ:قالخلالايخلاورحلارارقلابحاصهلعفياماذهو،جراخلل
عنتمملالعجيوحنىلعو،تالداعملابلقنتوتايطعملاريغتتهعميذلا

ً.انكمم



ربتعيهنكلو،هيأرالإكلميالينانبل،قزأملانمجورخلل،هارياماذه
ًاكيرشنكيملنإو،ةيلوؤسملايفةطلسلاباحصأوماكحللًاكيرشهسفن
تابيتلاةيبرعلاةيوهلايفةكارشلاىسنأالو.ةسايسلاوةديقعلايفمهل
مههركنورهشي،ةيناريإلامهتيعجرمعممهيهامتطرفنم،برعلاةعيشلا
اهتعنصةزجعمنماهلايف.مهنادلببيرختيفنومهسيامردقب،اهل
!ناريإ





هللادبعوهناسنإلاله؟هللاوناسنإلانيبةقالعلاةعيبطيهام
؟رخآلامتحادجويالأً؟اعمنيرمألاالكمأ؟هتفيلخوهثراومأ

اهدافمً،اليوأتوًاريسفت،ةلأسملايفهتءارق)*(راديبرونلادبعروتكدلل
كلذيفهدنتسمو.مداخوأدبعالثراووهللةفيلخوهناسنإلانأ
يتلاو،هرودوهتناكمومدآقلخنعثدحتتيتلاةينآرقلاتايآلاةعومجم
ىلعءالؤهضرتعادقف.هتكئالموهللانيبىرجريهشراوحةغيصبتدرو
هملععم،"ضرألايفةفيلخ"مدآلعجبهتئيشمنعنلعأامدنع،مهبر
مث،رمألالوأ،هتكئالمعمقهللانكلو."ءامدلاكفسيواهيفدسُفي"هنأ

لضفأمدآنأب،اهلكءايشألاءامسأهتفيلخّملعنأدعب،مهيلعّجتحاوداع
.نوملعيالامملعيهنألمهنم

،ربكتساوىبأيذلاسيلباالإ،رارقللاونعذأف،هلدوجسلابمهرمأاذلو
يهكلتو.هؤاصقإوهنعلّمتف،يهلالارمألاةهجاوميفهلقعلّغشذإ
يتؤيوءاشينميفطصيهللاف.ةأشنلاوقلخلاةياوريفةحضافلاةقرافملا
.ءاشينمّلذيوءاشينمّزُعيهنأامك،ءاشينمْكُلملا

ربتعيهنأاهمهأ،ةدعةيركفجئاتنهليوأتىلعةلوقملابحاصبتري
يتلاةنمزملاتالكشملانمريثكلاةجلاعملناكمإلاحتفيةفيلخلاموهفمنأ
نيملسملاةقالعباهنمّصتخاامءاوس،ةيمالسإلاتاعمتجملااهنميناعت
تالكشملابوأ،ةيديحوتلاتانايدلاةيقببوأ،ةثادحلاوبرغلابوأ،مهتيوهب
.ةماعةيرشبلاتاعمتجملااهنميناعتيتلاةرصاعملا

يوبخنلاميوهتلا
مامأحتفتًاقحيهله:ةحورطالاهذهلثمهريثتيذلالاؤسلاو

ام،ةنهاروأةيخيرات،ةيدوجوتالكشمللولحبيكرتلعساولاناكمإلاركفلا
؟ةمساحوأةيضرمتاباجإىلإاهنأشبلوصولانعةزجاعةيرشبلاتلاز

نأً،اريثكلءافتنانلعجيال،هتافسلفوهدئاقعب،يرشبلاركفلاخيراتنإ
،ةفقثملابخنلابناجنمينيدصنلليوأتوأ،ةيفسلفةحورطاناكمإب
.لحلاىلعةيصعتسملاتالضعملاّلحلقلغتسملاحتفينا

نرقلاةياهنيفبتكدق،ريونتلافوسليف،طنكنأفرعننحن
فصنونرقدعبو.ممألانيب"يدبألامالسلا"ءانبيفهتلواحمرشعنماثلا

يتلاةرّمدملابورحلانمهتدهشامً،اديدحتايناملأاهعمو،ابوروأتدهش
.رشبلانمنييالملاتارشعاهتيحضحار



ببسبسيلف،اهدشرىلإكلذدعبتداعدق،ابوروأتناكاذإو
بورحلاهتّفلخامببسبلب،راونألارصعةينالقعىلإوطنكىلإاهتدوع
ببسّةمث.قازرألاوحاورألايفةحدافلارئاسخلانمو،لدابتملارامدلانم
حرسملاىلعةديدجىوقزوربنم،ذئموي،نييبوروألافوخوهرخآ
.نييمظعنيتوقونييملاعنيبطقكايسورواكريمأيفتلثمت،يملاعلا

تاعمتجمللةيرحسًالولحمدقيسةينآرقلاةيآلارامثتسانأدقتعأالو
،ةعيرشلاةسسؤموعورشملابحاص،يـبنلاليحرذنم،تقرغيتلاةيمالسإلا
،لبقيذنمةسارشرثكأبورحلاهذهودبتمويلاو.تاقاقشنالاوبورحلاب
.ةروتوملاتايوهلاوةنوحشملاةركاذلالعفب

،يريونتلادقنلافوسليفطنكةلواحمنيبقرافلا،انه،لفغأالواذه
نمءرملاجورخوهريونتلاف.راديبروتكدلايمالسإلاريونتلافوسليفنيبو
يأنعًاديعب،ةيفرعمةدجوةيركفةأرجلكب،هلقعلهمادختساوهروصق
،حرسملانعًايلكهللاةحازاينعيوهفاذلو.تتأةطلسيأنم،ةياصو
ةدوع،هيلإداعمثهدعبتساوهذإ،ةحازافصنتراكيدهحازأنأدعب
داعيأ،رخآلجرنماهجيوزتدعب،هتجوزىلإلجرلاةدوعهبشت،ةيعجر
مكحبداهشتسالاىلعءاسنلانمًارذعو،ةسادقلاءادرقيزمتدعب،هيلإ

.ةروكذلاةدقعوةلوحفلاةيلقعنعرداصيعرش
ةفيلخلانأل،ةيتوهاللاةميخلاىلعيقبتيهف،هللاةفيلخةلوقمامأ

ثرإنمسسؤملاهكرتامىلعظفاحيامنإ،لّدبورّيغنإو،ثراولاو
،طنكةيريونتلبقامىلإدوعنكلذب.هماكحأونيدلاميلاعتيفدسجتي
.يرعملاةيريونتلبقامىلإلب

هبجحياموباطخلا
هأرقنله.ينيدلاباطخلاعملماعتلاةيلاكشإةفيلخلاةحورطأريثت

؟أرقيملامهيفأرقننألواحنمأ؟هسفنمدقيامك
رداقىمسأنئاكىدلنمًالزـنمًامالكهفصوبهسفنمدقيّصنلاف

بتكلالَّزـنوملاعلاقلخيذلاوه،ءيشلكبًاملعطيحيو،ءيشلكىلع
ةايحلانوؤشميظنتلعئارشلاودئاقعلانمهنّمضتتامبلئاسرلاوءايبنألاىلع
.ضرألاىلع

ذإ.ملاعلاريسفتلوحةينيدلاةحورطألابنوعنتقيالةفسالفلارثكأ
ةفسالفلاىتح.ةميقوىنعمكوأ،ةروصوزمركهللاعمنولماعتيمه
وطسرأونوطالفأك،"نييهلإلاةفسالفلا"يلازغلامهاّمسنيذلا،ىمادقلا

بألاةروصىلإبرقأوهيذلاقلاخلاهلإلاةركفبنوذخأيال،يـبارافلاو



.دشرملاوملعملاوأّبرلاو
دهشتامك،ملاعلاريسفتلينالقعأدبمىوس،مهدنع،هللاسيل،اذلو

ىوسهللاسيلىنعملااذهب.دوجولابجاوو،لوألاكّرحملاو،عناصلاتالوقم
وأ،"ناسنإلا"وأ"لقعلا"وأ"رهدلا"وأ"خيراتلا"ةملككةملكوأةرابع
ىلإحرسملاىلعبعلييزمرنئاكوأيموهفمصخشهنا."ناطيشلا"ىتح
.ناطيشلاوناسنإلابناج

،ةينيدلاةرهاظللمهمهفيف،ىمادقلاةفسالفلانأشاذهناكاذإو
تاحوتفلاهذهلكدعب،ّللحنوسردنوأبتكنوركفنمويلانحنوفيكف
ليلحتيفةديدجقئارطنعترفسأيتلاةيجهنملاتاروثلاوةيركفلا
امك،فلؤملادصاقموصنلاقوطنمىدعتت،تاباطخلاةءارقوصوصنلا
،هبجحيوصنلاهيلعسسأتيامىلإ،ىنعملاتالامتحاوةلالدلالوقحىدعتت

.تالتاخملاوبيعالألاوأتايلآلاوتاهادبلانم،ٍنآيف
:هجوريغنمةيلالدلاهليعافموةيركفلاهجئاتنكلذلو
،يموهفمصخشدرجموأريسفتللأدبمدّرجمهللانوكينأ-1

بلقنتكلذب.هعارتخاوناسنإلاْقلخنمهنأيأ،دوجومريغهنأهانعم
يسمياميف،عناصلاوقلاخلاوه،ّيحودوجومنئاكك،ناسنإلاحبصيو،ةيآلا
وأروصلاوزومرلانمهتاجتنموناسنإلاتاقولخمنم،بئاغعجرمك،هللا
ىلعمالكلاىلإةجاحلايفتنتكلذب.نيناوقلاوماكحألاوأميقلاويناعملا
ً.اعمدبعلاوةفيلخلا

ةياهنلايفلوصولاديرنانكاذإ،ةفيلخلاةلوقمىلإةجاحلاامًالعف
موقنانكاذإوأ،لوقنامىنعمفرعنالانكاذإالإ،هلإالبملاعىلإ
.يثادحلاءاضفلاويمالسإلاتوهاللانيبعمجتةيرظنةقيفلتب

ةطلسلاةبعل
ةغيصءازإنحن.هتفيظووهتلالديتوهاللاعارتخالااذهلعبطلاب-2

كلذو.ةلاكولابوةروادملب،ةرشابمةروصبوةلاصألابسرامتالرشبلامكحل
امك،سانلانم،دحاولاىلعنوهأهنإف.رشبللالهللةطلسلاىزعتنأب
اهيلععلخت،ةيئرمريغ،ةيبيغةيعجرملعضخينأ،نودلخنباكلذكردأ

نأنم،ملاعلاوناسنإلاقلخاهيلإىزُعيو،لامكلاوملعلاوةردقلاتافص
ً.اقيدصوأًاخأناكولوههيبشلوأهريظنلعضخي

لوأاهبركفةيناطيشةبعلءازإنحن.ينيدلاعورشملاّرسوهكلذ
ناطيشلاذإ،ينالقعلاويـباجيالاىنعملابانهةدرفملامدختسأانأو.ءايبنألا
نأب،ةروتسمةقرولاءاقبإةبعللاهذهماوقو.لقعلابرمألاةضراعمىلإزمري



نمآنمدنعاذه."هللا"هّومسبئاغىلإهرَيغدحاولاُمكحىزُعي
عّبتانمالإ.ةينيدلاتاعمتجملايفسانلامظعمنأشوهامك،قّدصو
ركفلامالعأوةفسالفلافقومناكامك،رمالابعدصيملو،هاوهسيلو،هلقع
اوعضخأنمممهاوسو،يدنوارلانباويزارلاويرعملاك،ىمادقلا،يدقنلا
.رخاسلاوأيّدجلا،ينالقعلادقنللةوعدلا

دبعلاةفارخ
صخشدّرجموههللانأبةلئاقلاةركفللىرخألاةجيتنلا-3

بسحنامك،هللًادبعنكيملناسنإلانأيه،ناسنإلاهعرتخايموهفم
امكنآرقلاف.ديبعلاودابعلاودبعلاتالوقماهيفرركتتيتلاتايآللانلوأتب

سبتلااملًاضرعمهلعجيامم،ءامدقلالاقامك،"هجوألامح"مولعموه
لثمتتامك،ةيزمرلاتاجتنملاوةيركفلاعلسلانمضقانتوضراعتوأهباشتو
.فقاوملاوىؤرلاوأدعاوقلاوماكحألاوأضئارفلاودئاقعلايف

هللابيرعت
باطخلاف.هسفنمدقيامكمالكلابذخؤننأانبردجيالًاضيأانه

امبجحيوأرصانعلانمهنمنوكتيامىسانتيامردقب،لتاخم،عداخم
نيملاعلابرنمهنأوهباطخلاهلوقيامف.تاهادبلانمهيلعسسأتي
،تاذلابهعوطسطرفنمو،هلوقيالوهيفخيامنكلو.نيقتملاهدابعىلإ

ةغالبلاتاينقتلكمادختساب،يـبرعهبقطن،يرشبباطخهنأوه
.ةيلامجلاوةينايبلااهبيلاسأوةيبرعلا

،ةيميهاربالاةنايدلانعةثوروملا،ةينيدلاةركفللبيرعتءازإنحن
هبجرخ،ديدجينيدعورشمغوصيفو،هللاةركفراكتباةداعإيفىلجت
.نآرقلاوهللامسابهيلعةرطيسلاوهحتفّمتيذلا،ملاعلاىلإبرعلا

ةظحللاذنم،ثراولاوةفيلخلارودسرامدقباطخلااذهبقطننمو
انللوقييكل،نورقلاهذهلكدعب،يتأينمىلإجاتحننكنملو.ىلوألا
بحاصنأكلذ.ثراولاوةفيلخلارودناسنإلابعلينأبولطملانأب
ىنعملابةفيلخناكلبً،ادبعًادبأنكيمل،ةوعدلابقطننموةلاسرلا
امفاذكهو.يدوجولاىنعملابًاّهلأتمًاقلاخناكامردقب،يموهفملاويزمرلا
.هسفننآرقلامدقميدقوهًاديدجهبسحن

صنلاةلتاخم
هللالوسرهنأبلئاقلاةلوقمف،هتطلسوهتقيقحيفخيصنلاناكاذإ

ةفيلخلانوكيأ،اهتطلسواهتقيقحيفختامنإ،هدبعىتحوأهتفيلخوأ
ىنبمفرعننأانئشاذإاذه،هماقمموقيوهللاعمىهامتيدبعلاوأ



.اهتالآمولاوقألا
نأشاذه.ةيناملعمأةينيدتناكأةوعدلكبحاصنأشاذهو

يكل،مهريرحتللمعيهنأبيعّديوأرّرحتلاىلإسانلاوعدييذلايسكراملا
.مهسفنأبمهنمىلَْوأوفرعأوىعْوأهفصوبفرصتيوهاميف،مهبّدبتسي
!؟ريرحتلاوريونتلاعيراشملةيدادبتسالاتالآملارسفنفيكالإو

فرطنممدآىلإدوجسلاةيآليوأتىلإجاتحننكنملاذكهو
هيلعنأو،ةفيلخلبًادبعسيلناسنإلانأىلعنآلانهربنيكل،ةكئالملا
.ساسألااذهىلعفرصتينأ

يهلالاقولخملا
رهاظلاهجولاوهاذهف،ديبعكرشبلانعثدحتينآرقلاناكاذإو

،دعبتسملاوأيسنملارخآلاهجولانكلو.هبقوطنملاولوَُقملايأ،عداخلاو
،هميركتوأهديجمتوناسنإلاميظعتوه،هتهادبوهحوضوطرفنمامبر
يـبنلاىلعةالصلاثيداحأةصاخدهشتامكو،مدآلدوجسلاةيآدهشتامك
ميظعتىوسكلذامو.نيدلامويىلإنيعمجأهتكئالموهللاندلنم
نحنانكالإفصوبهانفصوام":يـبرعنبالاقًاميدقو.هسفنلناسنإلا

ىلعاهعلخدقوناسنإلاتافصيههللافاصوأنأىنعمب،"فصولاكلذ
.هللا:يزمرلاهقولخم

ةصاخلانوّمسياوناكنّممةلقلالب،ةهلآلكلانكيملعبطلاب
ناك،صاخلكشب،اهنمةيمالسإلاو،ةينيدلاتاعمتجملانأدهاشلاو.ةوفصلاو
مّهلكو،ةساسلانعًالضفءاملعلاوءايبنألانمهّرسسُّدقوّهلأتنماهدوقي

باهرإلااوسراموأهفيسباوبرضوأهمساباوّدبتساوهللاّلحماّولح
لعفامك،هللايفلولحلاىعّدانمكانهلب.هتعيرشقيبطتىوعدب
ةيآلااوبلقييكل،ةعيدخلااوحضفوةبعللااوفشكنيذلاةيفوصلانمةهلأتملا

.ةهلآاوحبصيو
دقل،حرسملاىلعمهروهظذنم،نويداهجلامويلاهلعفياماذهو

ددجةهلآكمّهلحماّولحو،هئافلخوهتباحصعموأهئايبنأوهللاعماوهامت
.ملاعلايفبارخلانورشنيوأءامدلانوكفسيوبعرلانّوثبي

ناسنإلاتوم
ةعزـنلاووذاهنمىشخييتلا"هللاتوم"ةركفىلإكلذنملصأ

.مهتيناسنإىلعةيناسنإلا
ةلوقموأةعداخلاةفالخلاةركفمأ،ةلتاقيهةركفلاهذهله

ملاعلا،مويلا،مدصتيتلاةيربربلاهذهلكجتنأاميأ،ةعّنقملاةيدوبعلا



لهجلاوىمعلاطرفنم،يدئاقعلامهتابسيفىقرغلانيملسملائجافتامك
؟بّصعتلاو

،هتافصوهءامسانومدختسي،ّهلحماّولحنيذلاهللاءافلخمهاهف
.)1(ملاعلايفرامدلاوبعرلااورشنيل

ًايدجمداعاموتكلهتساةميدقةركفودبتثراولاةلوقمنإف،اذكهو
مسابنيرخآلسانأدابعتسا:ةبعللاتفشكناوعانقلاطقسنأدعباهؤايحإ
.نيملاعلابر

ةسينكلاةطلساهرسكب،ةيسنرفلاةروثلانينرقلبقهتزجنأاماذه
تاعمتجملانأدقتعأو.ةيناملعةيندمةلودةماقإو،عمتجملاوةلودلاىلع
يفهطوقسو،رصميفدشرملاطوقسامو.اهتيرحعنصلاهقيرطيفةيبرعلا
نمررحتللةيقيقحةيناسنإتايآيهدهاوشىوس،سنوتيفمث،نادوسلا
.ةلاكولابوأةلاصألابكلذناكءاوس،هتاطلسوهتاسسؤمب،يتوهاللاثرالا

ةيطارقوميدلاوةينادحولا
هترجأيذلاراوحلاتأرقامك،هيأرنعراديبروتكدلاعجارتانهنم

ةفالخلاةركفىلإقرطتيملوهذإ،"ةيناسنإلامولعلا"ةلجمً،ارخؤم،هعم
ناسنإلانعثدحتدقفاذلو.اهتفاهتواهتشاشهفشتكاّهلعل.ةثارولاوأ
."ةقئافلاةردقلايوذةهلآلالحمّلحييذلا،قلاخلا

كلفنمراديبجورخينعيذإ.هتلالدهلعمجلابةهلآلاىلعمالكلاو
،كلذلعفنًانسحو.ينثولاملاعلاتاحلطصممادختساب،ةيديحوتلاتانايدلا
ةيطارقوميدلاةدالوتحاتأ،ةيددعتلا،ةينثولانأل،لوقلاىنعمكردنانكاذإ

نمةحاسمتقلخ،ةيددعتلا،ةيلهاجلاةينثولانأامك.ةينانويلاةنيدملايف
ةديقعهّبجلتتأاموهيددعتلادعبلااذه.ةكمعمتجميفةيرحلا
يذلاةيرحلاشماهىلعةيلومشلاتايجولويديالاتضقامك؛ديحوتلا
يهكلتو.ثيدحلاملاعلايفاهطارخنانمةيبرعلاتاعمتجملاهتبستكا
مظعمناًالهجوأةفدصسيلو،ةيطارقوميدلادضيهةينادحولاف.ةقرافملا
.نودكؤيونونلعيامك،ةيناملعلاوةيطارقوميدلاوةفسلفلاءادعأمهنييمالسإلا

ىلإلوصوللةيطارقوميدلابنولبقيف،ةيسايسبابسألنوعجارتيدق
ةفالخلاوةيمكاحلاةحلصملاهرامثتساوأاهئاغلإلنكلو،اهيلعضبقلاوةطلسلا

.ةيهقفلاةيالولاو
ةدايسلاوةسادقلا

ىلإةجاحبوهلهو؟ةسادقلاًاقحىوهيناسنإلاله:انهلاؤسلاو
نمهللاباحسنادعبوأ،هللاهتثارودعبهلخادنماهديلوتوأاهعنص



!؟نئاكلاطخىلعةهجاولالتحيهدحوناسنإلاءاقبو،حرسملاىلع
ًالصأبحيامكهتيلالقتساوهتيرحىوهيناسنإلاف،كلذدقتعأال

ملوهف.دهاشلاانلمدقي"يلهاجلا"نويمالسإلاهاّمسيذلاعمتجملاو.هسفن
يفميقلاسأريهتناك"ةءورملا"نأدقتعأ.يلاعتلاوةسادقلابقلعتينكي
مثًامانصأةهلآعنصييلهاجلاناكانهنم.ةسادقلاسيلويلهاجلارصعلا
.اهميطحتىلإدمعيواهيلعبلقني

دهشتامك،فنعلاجاتنإلردصميهةسادقلانإ،لاحيأيف
.ةثيدحمأةميدقتناكأ،ةسدقملادئاقعلاوبتكلاعابتانيبةيربربلابورحلا

فنعلاةسرامميفًاداصتقارثكأ،نويئادبلامهلبقو،نويلهاجلاناكانهنم
مهيّمسنانكنّممًاشحوترثكأاهنأبتتبثأيتلاةينيدلاتاعمتجملانم
."ةيشحولابوعشلا"

تابناسنإلانإهلوقبهيشوغليسرامعمتسلانأ،ىنعملااذهب
.يأرلااذهيفةفخةمث.يسدقلانأشلانمهفقومثيحنم"هسفنديس"
اميفبجحلاولهجلاىلعىنُبتاهنأل.ةدايسلادضًالصأيهةسادقلاف
ةدابعوأًاعوضخاهفصوبسرامتامردقب،ملاعلاوعقاولابانتقالعّصخي
نأبلوقأل،كلذنمسكعلاىلإبهذألب.سدقننموأسدقنامهاجت
،لقعلاهيلأتًايناثو،ناسنإلاةسادقًالوأاهردصمامنإ،ثيدحلاملاعلاةمزأ
.اهتاراعشفلتخمبةثادحلاةدابعًاثلاثو

يريونتلايثادحلاعورشملاميغلتىلإىضفأيذلاوهثولاثلااذه
وهةيرشبلاهيلإجاتحتامنأدقتعأالاذلو.يراضحلاهقزأمهغولبو
.يتوسانلالاجملاىلإيتوهاللالاجملانماهلقنبيلاعتلاوةسادقلايناعم

ريونتلاو،هماهوأوهتافارخنعرفسيلقعلاف:تاياهنلايفلمأتنلو
جاتناوةرطاخملاعمتجمىلإىضفأمدقتلاو،هتامتعوهتجاذسنعفشكتي
ىوسنسحيالناسنإلانأل،ةلكشملاّسأوهفناسنإلاسيدقتامأ،ةثراكلا
دبتسيوأهتيحضعقيًائيشسدقينمفبجعالو.هيلإوعديامكاهتنا
.هتطساوب

الثيحنم،انئجافتيتلاةلسانتملاتامزألايفمويلادسجتياماذه
ىلإةيطارقوميدلاةمزأنم:ديعصوىوتسمريغىلع،بستحنالولقعن
رايهنانمو،ةيئيبلاثراوكلاىلإةيقلخلاحئاضفلانمو،ةيلاملاتارايهنالا
.ةيسايسلابازحالازجعىلإةيجولويديإلاعيراشملا

اهنيوانعتناكدوقعةعبرأدعباهتالكشميفقرغتابوروأيهاهف
دحاولانرقلاتلخديهلب.رّرحتلاو،مدقتلاو،ريونتلاو،لقعلايهًاعابت



.ريصملاىلعقلقلانمءيشعمنيرشعلاو
،ةيمالسإلاتاعمتجملاىلع،ةصاخوً،اضيألاُقي،ابوروأىلعلاقيامو

نكلو،هفالختساقيرطنع"هللا"ةيضقبًاددجماهطبرىلإجاتحتاليتلا
تاعمتجملانإ:سكعلاوههارأام.ةسادقلاوةهولالايناعمىلعءاقبالاعم
ًايأ.اهبارخواهفلختواهزجعردصمتابيسدقضئافنميناعتةيمالسإلا
دهشي،ًةملوعوًاديقعتوًاكباشتدادزييذلا،ملاعلااذهيفثدحيام،نكي
نعفشكيامردقب،هئايشأىلعوهسفنىلعهتدايسناسنإلانادقفىلع
ةيصعتسملاتامزألادهشتامك،ريبدتلاوسوسلانعهزجعحضفيوهتشاشه
.ةلسانتملاتالكشملاو

ناسنإلاةياهن
فسنيامك،"اهكلاموةعيبطلاديس"ناسنإلاةلوقمفسنييذلارمألا

دهشنكلذب.ءيشلكهلرّخسوهللاهمّركيذلاّهلأتملاناسنإلاةلوقم
ةينيدلاعيراشملاةياهنيأ،يتوسانلاويتوهاللاهيهجوب،ناسنإلاةياهن
.ةيناملعلاو

،"هللاتوم"هتلوقمربع،رشععساتلانرقلايفهشتينهكردأاماذه
ىلإهعيراشمهبتهتنايذلايتوهاللاناسنإلاةمزأصيخشتًالواحم
سأراذهو.اهسارحنمرثكأميقلاوئدابملاكهتنيالف.ةبارغالو،"ةيمدعلا"
،ةسينكلانإهلوقبهشتينلنآلادهشي،اوسنارفابابلا،ةيكيلوثاكلاةسينكلا
،ةضيرم،ةيواختتاب،يـبرغلاملاعلايفةيحورةسسؤممهأيهيتلا

روصانيددرجمىلإلوحتتنأديرتالتناكاذإ،حالصإلاىلإةجاحبو
.يدئاقع

ىلعوهتهجنم،وكوفلاشيم،نيرشعلانرقلايف،هكردأاماذهو
هتايرفحيففشكثيح،"ناسنإلاتوم"لوحهتلوقمربع،هتقيرط
تاذلاويلاعتملاانألاتالوقمهيلعيوطنتام،ةيلوصالاوةيفرعملا،هتاليلحتو
لهجلاوأفيزلاومهولاوأعادخلاوبجحلانمةكلاملاوأةديسلا

...نايسنلاو
مهو"نعًاديعب،ةرشابمناسنإللهدقنب،ةديدجةزفقوكوفققحدقل

ةيؤرلاولقحلايف،ركفلاملاعيفددجًايئانثتساًاركفمكلذبناكف،"هللا
هفلسىلعًاسايق،ريغصلاملعملاـبهفصوبجعلاو.ةّدعلاوجهنملايفامك
تانبنمديدجلاباوتأيملفصولانومدختسينيذلاناكاذإةصاخ،هشتين
ةركفبوأ،ةميدقةركفيهيتلاةفالخلاةركفبرمألاقلعتءاوس،مهركف
اهءايحإلواحيتلاو،ةيسنرفلاةروثلاتاراعشدحاتناكيتلاةوخألا



."ةوخألا":هسفنناونعلالمحييذلاهباتكيفهيربودسيجير
دعبهنأرسفنفيك،راديبلبق،هيربودىلعحرطييذلالاؤسلاو

،ءارقفلاوءاينغالانيبةوهلادادزتةوخألاراعشحرطىلعنينرقنمرثكأ
!؟ةيّرح،ةاواسم،ةوخأ:ريهشلاثولاثلاةبحاصاسنرفيفتاذلابو

دعبوأهشتيندعبثدحيوثدحامف.يواسنالاانتابسنمقفتسنل
ينيعنئاككناسنإلاتميملعبطلاب.ناسنإلاتوملةيقادصميطعي،وكوف
،هللاتومنأامكًامامت،ةميقلاوىنعملاتوملالاطيامنإو،برخيودسفي
ِالكيفو.زمرلاوةروصلاىلععقيامنإ،همدعوأهدوجونعرظنلافرصبو
يلاعتملاوأيناحورلاويسدقلاناسنإلاتوملجسيثدحيام،نيهجولا

.يلاثملاو
هللاف،تنأوانأ،هللالتقننحنهنمزيفلاقهشتينناكاذإو

ىلعمدهنيتيبلكعم،ةظحللكلبمويلكنآلالتُقي،يرشبعارتخاك
لكعمو،مهداسجأقزمتللافطألاىلعطقستةفيذقلكعمو،هينكاس
.هللامساببصتغتوىبستةاتف

ىوسناسنإلانسحيال:هللاتومدعب،ناسنإلاتومهينعياماذه
،هلططخيوهيفركفيامفالخىلإلصيامردقب،هيلإوعديامكاهتنا
.هيلإىعسيوهديريامسكعىلإوأ

ّلحلاوةلكشملا
ىطعملارييغتيفمهسيفوسثارتلامالسإنأربتعننأةجاذسلانم

نمخفنينأبكلذو،ةموزأملاةثادحلامامأىنعمللًاقفأحتفييكليدوجولا
.اهتيويحديدجتةيغبةثيدحلاميقلايفهحور

ةيناسنإلاذقنتفوسهللاةثاروةركفنأمهوتننأةجاذسلانمو
نم،درفللايلعلاتاناكمإلاريرحتربع،ةيرذجلااهتمزأنمةرصاعملا
قلعتيهلعجب،ةيكالهتسالاوةيسنجلاهعتميفلثمتتامك،ةيئادبلاهتاوزـن
...دجملاوومسلاوأةمظعلاوةسادقلاميقبديدجنم

وأاوناكًاديبع،هللامسابنيقطانلانأبدهشييمالسإلاخيراتلاف
،دوعوملامويلالبقسودرفكايندلاةايحلااويحينأمهّمهناكً،ادايسأ
يتلاسواسولاوكوكشلاهيرتعتنمدنع،ديصرالبكيشةباثمبوهيذلا

،ةيلامتايلايربماويراوجللتايروطاربمااوماقأدقف،اذلو.دحأاهنمىرعيال
مهاهو.نوملسملاهبىهابتييذلاديشرلانوراهرصعدهشيامك
نويداهجلاهسرامييذلا"حاكنلاداهج"،مويلا،نوعّرشيءابجنلامهدافحأ
.ءاحمسلا"ةعيرشللًةرصن"،ةدبرعلاوشحفلاهبشيامب،تايداهجلاو



ةثادحلاتناكاذإف.تاذلابةلكشملاوهلحلاهبسحنامنإفاذكهو
مويلادهشييذلاينيدلاويتوهاللااهثرإنموكشتاهنإف،ءيشنموكشت
ءانبوههيلإجاتحنامفاذلو.مالسإلايفوةيحيسملايف،هبارخوهلالتعاىلع
.ةديدجميقوميهافمغوصب،ةديدجةرياغمتاقالع

:رومأةثالثيرشبلاعقاوللصيخشتلااذهىلعبترتي
يريونتلافقوملا

الف،انيدياوانلوقعبهعنصناّمعانسفنأنعةيلوؤسملالمحننأ-1
،ناسنإلانودنمعنصيململاعلانإ.يجراخ،يـبيغعجرمىلإهبسنن
نإو،هملاعوهعامتجاوهتايحعناصوهدرفلانأل،مايألانمموييفالو
طرفنمةبجتحمةيريونتةهادبهذه،ىرخأةّرم.كلذركنأولهج
.فلسللىمعألاديلقتلاوبصعتلاوألهجلاومهولاببسب،اهحوضو

ىلإوأةيلاعتمةدارإىلإبسننالف.يدوجولافيزللةسراممانافك
وأانباوّدبتسيوانيلعاولاعتييكل،انلثمرشبلاعفأةقلطمةئيشم
عمنكلو.هدعبونيدلالبقدوجومرخآللدحاولادابعتساو.اننودبعتسي

سرامتٍلاعتميروطسأنئاكقلخب،هيلعفافتلالاىرجنايدالاروهظ
،ةفيلخلاةلوقمىلإدبعلاةلوقمنملاقتنالاف،اذلو.ةدابعلاسوقطههاجت
ةدابعلاسوقطجاتنإنعفقوتياليذلايرشبلاعامتجالاةعيبطريغينل
.دادبتسالاتايلآو

ةيسجرنلايفكلذلثمتيامك،رخآلاههجويدوجولافيزلااذهلو
نمنويبرغلاهجتنيامنآرقلاىلإاوبسنينأىلإاهباحصأّرجتيتلاةينيدلا
.ةحيضفللايف.فراعملاومولعلا

فرعنيكل،انلاعفأوانلاوقأمكاحننأةمهملادوعتالكلذءوضىلع
وأجذامنلاودئاقعلانمنوضاملاهرّرقوأهانبامعمقباطتتتناكاذإ
نكميةيرشبتاربخهفصوبهوجتنأامعملماعتننألب.دعاوقلاوعئارشلا
طارخنالاربع،ةنهارلاةراضحلاةعانصيفاهرامثتسال،اهليوحتواهيلعلمعلا

.ينفلاوينقتلاوأيملعلاويفاقثلاجاتنالاةشرويف
تاميوهتنمررحتلابناسنإللانموهفميفرظنلاديعننأيناثلا-2

هنموكشنامردصميهذإ.ةبخنلاويلاعتلاوةقرافملاوةمظعلاوةسادقلا
.ثراوكوأرطاخموئواسمنم

نمررحتلاوهناسنإلاهيلإجاتحيام.صيخشتلاوةءارقلانسحنل
ثيحب،يدوجولاعضاوتلاويركفلاىقتلاةسراممل،ةيلاعتملاوةيسدقلاعزانملا
ئدابملاوميقلابهتقالعثيحنم،ريثكب،ىنعموًانأشىندأهنأبّرقي



.قوقحلاو
ـبلثمتملاثيدحلاملاعلاتابستكمدحأىلعضرحنانكاذإو

نأيه،يدوجولااهاوتسمىلعةيرحلاف،انألاةيرحودرفلاةيلالقتسا
بهذمهرسأيالنأولصأوأمساهدبعتسيالثيحبلمعيوءرملاركفي
.جذومنوأ

امك،ملاعلاكلميدحاالف.ّكلمتلاوضبقلاةدارإرسكوهثلاثلا-3
ينعيامم.رئاصملاوتالآملابمكحتلاوأ،ةقيقحلاىلعضبقلاهنكميدحأال
.ةيئاهنقوقحلوأةقلطمقئاقحلوأعطاقنيقيلدوجوالهنأ

قلخلاةبعل
يهةقيقحلابانتقالعنا:ةيزكرملاةيضقلاهذهيفةءارقلانسحنل

بيكرتوأليوحتوةعانصةقالعيهامردقب،عارتخاو)1(قلخةقالع
.راهدزاوروضحةقالعيهامردقبعاتمتساوبعلةقالعيهو؛ءانبو

نحنمعن.قلخلاةلأسمىلإانديعي،ةقيقحلاموهفميفريغتلااذه
دقنلاىلإجاتحيوهفاذلو.ديدجبسيلقلخلاموهفمنكلو.نوقلاخ
:هجوريغنمو،ريوطتلاوديدجتلاليبسىلع،حيرشتلاو

ًاباجيامدختسيامنايرشبجاتنوألمعيأنأشهنأشقلخلاف-
ً.اررضوأًاعفنً،ابلسوأ

يناعمبً،اباجيامدختسايذلاهللاموهفمناسنإلاعرتخادقل
ّربجتلايناعمب،رثكألايفمدختساهنكلو،قحلاوىقتلاوةمحرلاوداجيالا

ريغوىنسحلاهتافصنيبمسالاددرتياذهب.باذعلاوأءازجلاوأماقتنالاو
كلذيفو،نويباهرإلانويداهجلانمزلااذهيفهمدختسيامك،ىنسحلا

.هللاتومنعهشتيننالعالقادصم
،اهقارتحادعب،ةينيدلاةقرولاىلإةدوعلاليحتسملانمتاباذلو

ىلإءوجللانودنم،ةيباجياةروصبهمادختساويتوهاللاجذومنلاءايحإل
نماوسنرفبابلا،نآلا،هبموقياميفاهلاثمدجن،ةيوينبوةيرذجتاريغت
.نورقذنمةخسارلاتباوثلاقرختوتامرحملارسكتتاحالصاوتاءارجإ

نأةينقتلاهتاعارتخاوةيملعلاهتاعادبإبناسنإلاعاطتساكلذك-
كلذلنكلو.نيريثكللضرألاىلعشيعلاىوتسموةايحلاطورشنسحي
ةيوونلاتاريجفتلاوخانملارييغتيفلثمتتامك،ةيثراكلاوةيبلسلاهليعافم
لباقمناسنإلااهجتنأةيبلسقئاقحهذه.ةكاتفلاةحلسألاوةماسلاتايافنلاو
.اهعنصيتلاةيباجيالاقئاقحلا

تالآلاانعنصامكةربابجلاوةهلآلاانعرتخادقل:نوقلاخنحنمعن



لودلاانأشنأو،بهاذملاودئاقعلاانعضوامكصوصنلاوبتكلاانفلأو،ةقئافلا
،جوربلاوحورصلاانيلعأو،بورحلاانلعشأوشويجلااندنجامكتاسسؤملاو
.دوسألاوأرفصألابهذلانعًاثحبانتايرفحبضرألاقامعأىلإانلزـنامك
ىلعاهثراوكوأاهرطاخمواهئواسمانتاعارتخاوانلامعألنأبىسننالنكلو
.ضرألاوةايحلا

لصاوتلانسحييذلا،عضاوتملا،"قالخلادرفلا"عمنحنفانهنم
عمعنصييكل،ةءاّنبوةقراخةروصبهركفرمثتسيامردقب،هاوسعم
.)1(ًاعمشيعللوكرتشملالمعللدعاوقوتاغلوتاحاسمهئارظن

ىندألاوىلعألا
نعهشتينلفغدقف،ىلعألاناسنإلانعثحبيال،هنأشاذهنمو

يتلايهو،ىلعألاناسنإلاةلوقمةياهنةياهنلايفينعي"هللاتوم"نأ
:ىلعأىلإيزمرلافقسلاعفرليعافمكلتو.هتنحمىلإهسفنهشتينتداق
تناكانهنم.نونجلاىلإاهبحاصدوقوأ،ضرألاىلعميقلاكاهتناامإ
."ىندألاناسنإلا"نعيتلوقم

ىلوألاةجردلابينعيلب،ةميقلانادقفينعيالحلطصملااذهو
عفرامأ.ضرألاهذهىلعًايوسشيعلانسُحنيك،انتيويندبفارتعالا
تدهشامكو.تايسدقلاوتايلاعتملاوتايناحورلاوحن،يزمرلافقسلا
يأً،اعمايندلاونيدلابةحاطإلاهلآمف،اهلبقامو،ةثادحلارصعيفبراجتلا
.هتهلآهعموناسنإلالتق

ةفرطولو،ةيدقنلااننيعنعىلختنالنأًاضيأىندألايناعمنمو
باحصأبناجنمةصاخ،نلعيولاقيامىلإنكرنالثيحب،نيع
.مهتاهاجتاومهتاقلطنمفالتخاىلع،عيراشملاوتاوعدلا

نمتارايهنالاوتاكاهتنالاهذهلكدعبدافتسملاسردلاوهاذه
قثيالنأ.تايرحلاوقوقحلاةامحبناجنموأتاسّدقملاسارحبناج
ةقباسلاةيدوبعلاةمظنأاوغلأمهنأباوعدارشبلافً.اريثكهسفنبناسنإلا
تايلآوةيدوبعلانمةديدجًالاكشااوجتنأمهنكلو،ةينيدلاوةيسايسلا
ةينيلاتسلاوةيشافلاوةيزانلا(ةيلومشلاةمظنألايفكلذدسجتامك،ةرطيسلا

ةدابعوصنلاسيدقتنيبتعمجيتلا)ةينيمخلاوةيورتساكلاوةيواملاو
.ةثادحلائواسمونيدلائواسمنيب،ةيصخشلا

،عارتخالاوراكتبالاوعادبإلاك،اهتاليثموقلخلاةركفدّرجتىنعملااذهب
مهسفنأنودعينيذلانوفقثملااهيفقرغييتلاةيسجرنلاتاميوهتلانم
ىلعينبنتيتلاتالوقملانماهاوسو...ةبكوكلاوأةوفصلاوأةبخنلا



.هريغىلإهتجاحريغنمعدبيوأجتنيدحأالف.سانلاراقتحا
روطنمهعملقتننديدجرصعيفمويلالخدننحنوفيكف

عمفاذكهو.ةكبشلانمزىلإةقبطلانمزنمو،ةمولعملاروطىلإةلضعلا
لمعلاوةفرعمللرشبلامامأةلئاهتاناكمإتحتفيمقرلارصعلايفلوخدلا
،هجوريغنم،اندوجوتادرفمبانتقالعاهعمريغتت،لدابتلاولصاوتللوأ
:ةثالثرومأ،هددصبنحناميفركذلاباهضحأو

نينانفنم،يفاقثلاعاطقلالهأىلعرصتقيعادبإلادعيمل-
رامثتساومهلوقعليغشتلعيمجلامامأصرفلاتحتفدقف.ةفسالفوءارعشو
.هصاصتخالقحوهلمعلاجميفلك،عارتخالاوراكتبالاىلعةيركفلامهتقاط

جاتحتامنوجتنيءاملعلاوةفسالفلانمةلقنأشرييغتلادعيمل-
الف.تايجيتارتسالاوجذامنلاوأتايرظنلاوراكفألانمتاعمتجملاهيلإ
ًاقفوًامودفرصتتسانلاالو،عقاولاىلعمهتايرظنبنوضبقيةفسالفلا
عيمجّصخيماعنأشيهءانبلاورييغتلالامعأنإ.ةينالقعلاتاباسحلل
.حرسملاىلعنيبعاللالكونييعامتجالانيلعافلا

مل.يضارتفالاعقاولاةدالوعم،ريغتدقةقيقحلاموهفمنأمهألاو
وأ،دوجوموهامل،بيقنتورفحوأةاهامموفشكةقالعاهبانتقالعدعت
قلخةقالعيهامنإو...ٍصعتسموأبجتحموأشّمهموأيسنموهاّمع
زواجتنانلعجيامم.دوجولانمةديدجتايوتسمودعصوطامنألراكتباو
ةيرثالاوأ،ةيجولانيجلاةيلوصألاوأ،ةيجولومتسبالاةيفرعملا،ةقباسلاتابراقملا
ال،رالشابوأ،هشتينوأ،وكوف،مويلا،زواجتننحنىنعملااذهب.ةيجولويكرالا
قلخب،هبوأهيلعينبنوهوزجنأامبظفتحنيكللب،ءارولاىلإدوعنيكل
ةسراممانلحيتتامردقب،ةقيقحلابانتقالعلةديدجتالجسحتفتعئاقو
.ةينفلاوةّيُقلُخلاوةيسايسلاوةيفرعملاوةيقشعلااهداعبألكبةيدوجولاانتيوه





ىنُبتيذلايفسلفلاساسألادقن:مهألاوهامبتالاقملاهذهمتخأ
يفكلذلثمتيامك،ةينيدريغمأةينيدتناكأ،تاوعدلاوعيراشملاهيلع
.ةيوهلاوناسنإللوأ،ةيرحلاوةقيقحللانميهافم

،"ةقيقحلا"هيمسنامعمةديدجةقالعءانبةداعإًاّحلمتابدقل
ةيركفلاتاحوتفلاءوضيفامك،تارايهنالاوتامدصلاوتامزألاعقوىلع
.ةينقتلاوةيملعلاتاروثلاو

ةقيقحلدوجوالف.ّكلمتلاوضبقلاةدارإرسكوهكلذةيادبو
رظتنتو،تابثلاويلاعتلاوةسادقلاتافصاهيلععلُختةيئاهنوأىلوأ،ةقلطم
هنظنام.هتلكاشىلعركفيالنملكيفنل،اهراكتحاواهفشكبموقينم
،ةثياحم،ةيويند،ةيرشبةعانصوهً،ايلاعتموأًاتباثوأًاقلطموأًاسدقم
.ضراعوثداحوأ،ريغتمويـبسنوهامردقب

ءاوس،ثدحيكفنيالاموثدحامهنإً.الصأنوكلانأشاذه
عقاوللتباثساسأنعثحبلاامأً.ارومضوًاّصلقتوأً،اعسوتوًاراجفنا
ىلعفقوتتعقاولابانتفرعمنأل،يلقعمهووهفةيئاهنلاةقيقحلالكشي
ةبقارملايفانتاودأىلعفقوتتامك،هعميطاعتلايفانتقيرطوهلانتيؤر
.هبهعنصنامنذإيههتقيقحف.ليلحتلاوسردلاو

امفاذلو.يرشبلادوجولاّصخياميفكلذكرمألانوكينأىلوألاو
دق،عورشموحلاصوألوقعمويقطنموأتباثويقيقحهنأنظن
نمهيلعرتستيامع،هحئاصفوهضئاقننعليلحتلاوسردلادعبفشكتي
هليعافموةعورشماللاهتاسراممنعوأ،ةلوقعماللاهتايلآوةمتعملاهرئاود
.ةرِّمدملا

نأىنعمب:اهلانموهفمرييغتةقيقحلليثدحلامهفلااذهىلعبترتي
يفهزاجناوهءادأنسحناموأهراكتباوهقلخىلعردقناميهةقيقحلا

سيلدجويام،رخآمالكب.تالاجملانملاجميفوأمولعلانمملع
نمهجتنناممثدحياملب،ريبكلاناونعلاوضيرعلاطخلابةقيقحلا
يفمهستيتلاةقراخلاعئاقولانمهقلخنامموأ،ةيئزجلاوةدرفملاقئاقحلا
ةفرعملاةطيرخريغتامردقب،هتايوتسمنمىوتسمىلعدهشملارييغت
.ةوقلاتاقالعو

قيقحتبمويلاتحجندقنيصلاف.صوصخلااذهيفبراجتلالمأتنلو
ةيفلألااهتباوثبّثبشتتملاهنأل،يداصتقالاّومنلالاجميفةيراضحةزفق



ةدافإلاب،اهتاقاطليغشتواهتاردقلالغتساتلواحلب،ةيكارتشالااهماهوأبالو
نيصلاةقيقحفىنعملااذهب،ةرصاعملاوةثيدحلاةراضحلاتازجنمّلكنم
.نوقباسلاهزجنأامىلعءانبلابرصاعملاينيصلاناسنإلاهعنصياميه

ىلعينيدلامهعورشمباوجرخامدنع،ىمادقلابرعلاهلعفاماذهو
.هحوضوطرفنمروتسموهامىلإقوطنملازواجتانئشاذإ،ملاعلا
الو،ةينيدلاةياورلابسحببيغلاندلنم،هودمتساامتسيلمهتقيقحف
هوزجنأاملب،ةيفسلفلاةيرظنلابسحب،ةقرافملاةيوامسلالوقعلانم
ةغيصلااوذخأدقل.ةلاعف،ةيحةروصبمهدراومرامثتساومهلوقعليغشتب
ًابيرعت،اهعارتخاواهراكتباةداعإباوماقمث،ةيحيسملاوةيدوهيلانعةينيدلا

نم،ةقباسلاتاراضحلانمهودافأامءوضيف،اوعاطتساوً،اريوطتوًاليوحتو
.لاوطنورقلةراضحلاةهجاواوردصتينأ،فراعموتافسلفودئاقع

ةعيرشلانيبوأ،ةلودلاوةوعدلانيبعمجيذلا،عورشملااذهنكلو
الو.هتاودأوهجذامنوهغيصبكلهتسادق،ةوقلاوىنعملانيبوأ،ةفسلفلاو
وهناهرلافاذلوً.اباهرإوًابارخوًاداسفوالإنمزلااذهيفهقيبطتلليبس
ةدابعلاةغلباهعملماعتلانعوةقيقحلاراكتحاىوعدنعفقوتلا

وأليوحتلاوةعانصلاوأعارتخالاوعادبإلاتادرفمباهعملماعتلل،سيدقتلاو
ثيحب،ةبعللالبةيجيتارتسالاوةسايسلاتادرفمىسنأالو،بيكرتلاوزواجتلا

ربع،ةءانبوةيباجيإةروصبحرسملاىلعهروضحوهتيلعافدحاولاسرامي
.نيبعاللاةيقبنأشوهامك،عارتخالاوعادبإلالامعأ

انمامأانتيوه
ةقيقحلاتناكاذإو.ةيوهلاةدقعيهةقيقحلاةلأسملرخآلاهجولاو

حتفبريغتلاىلعانتردقيهةيوهلاف،هعارتخاوهقلخىلعردقناميه
ً.اميقوًامُظنً،المعوًاركف،ةايحللةديدجتاناكمإ

نمقرتحاامبلاغتشاللءارولاىلإً،اذإ،دوعناذامل؟ررحتلاديرنله
هيضامةءارقنسحينموه،هلبقتسمةعانصنسحينمنإ!؟قاروألا

نمعزفيالهنأشاذهنَمو.نهارو،لاّعفو،ّيحٍوحنىلعهثارترامثتساو
،ةمراصلاتايمتحلاقطنمرسكبلمعيوركفيلب،تالوحتلاوتاريغتملا
ركتبييكل،ةصرفهفصوبمدصيوأئجافيوثدحيامعملماعتيثيحب
امك،ءايشألاماظنوثادحألاىرجميف،ريثأتلاوطسوتلاولخدتلاهلحيتيام
.تاملكلابيترتوراكفألاملاعيف

،اهلخادنصحتيةقناخةعقوقهءارودحاولاةيوهتسيلىنعملااذهب
ةيوه.رخآللًالاصئتسامجرتتةلتاقةيبصعوأًايتاذًارامدمجرتيًاباصُعوأ



يكل،قبسلاقيقحتىلعهتردقيفلثمتتامكهمامأيهّقالخلادرفلا
اهداعبألكبةيدوجولاهتيويحسراميثيحبحرسملاىلعهتبعلبعلي
هباميأ،ةيقلخلاداعبألاىسنأالو،ةينفلاوةيسايسلا،ةيقشعلاوةيفرعملا
ً.اناسنإناسنإلانوكي

يرشبلاءادلا
دهشتامك،ةلكشملالصأوهذإ،ناسنإلا:ءادلاتيبىلإلصأكلذب

ةيمنتلالاجميفوأ،ةيرحلاوةيطارقوميدلاناديميفءاوس،ةقحالتملاتامزألا
نمألاتالاجميفةصاخىلجتتامكو.شيعلاولمعلاكرتعميفوأ،ةئيبلاو
مدقتلاعمً،اعونوًاّمكدادزييذلافنعلاوهمظعألاءادلاثيح،مالسلاو
.ينقتلاويملعلا

عونلايفةخسارةيعيبطلاهروذجنأل.ديدجبفنعلاسيلعبطلاب
يتلاةيزمرلاهعبانمنعًالضفاذه.ناويحلاعاونأدحأهفصوب،يناسنإلا

نيبلماعتلاقرطوشيعلاطامنألوأمكحلامظنوةفاقثلاةينبألجاتنيه
.رشبلا

.صوصخلااذهيفمويلانيبوديعبلاسمألانيبقرافكانهنكلو
،يراحتنالاةصاخو،يـباهرإلاهلكشب،نمزلااذهيف،سَرامُييذلافنعلاف
ىلإةوعدلانمو،ةّوخألاوةاواسملاوةلادعلاتاراعشعفرنمرهددعبيتأي
ذإ،هلقباسالٍوحنىلعرجفنيوهفاذلو.ناسنإلاقوقحمارتحاومالسلا
.ةروتومنكلوةقيرعتايوهو،ةحيرجنكلوةديدمتاركاذهءاروفقت
.ةقرافملايهكلتو

ةثادحلانيوانععجارتبباهرإلاضعبلارسفينأبرغتسملانمو
بناجنماهلتهجويتلادقنلاتابرضتحت،مدقتلاولقعلاوريونتلاك
اوفقونوركفمونوفقثمكلذىلإبهذيامك،ةثادحلادعبامةفسالف
ىلعنوركفينيذلاف.ةديدجلاةيثادحلاةجوملانمءادعلاوبلسلافقوم
ةثادحلانأل.ةثادحلادعبامبوةثادحلابمهلهجىلعنودهشيوحنلااذه
ةيثالثيفكلذىلجتامك،يدقنلمعاههوجوزربأيفيهةيركفلا
نعءارولاىلإةدوعلاينعيالةثادحلادقننألو.ةيدقنلاطنكفوسليفلا

يفةمتعملابناوجلاىلعءوضلاطيلستوهلب،ريونتلاولقعلاتابستكم
ربعهلخادنمهميغلتوهكالهتسايفمهسأامىلعيأ،ةثادحلاعورشم
ريونتلانأينعيامم.بتكلاوهللانمًالدب،ناسنإلاهيلأتولقعلاسيدقت
نعفشكلاب،ميقلاوتايرحلاوقوقحلانعًاعافد،ةمئادةمهموهيلقعلا

لاكشأوأ،فيزلاوبجحلاهوجونم،هلامعأوناسنإلاعيراشمهسرامتام



.ءاصقإلاوشيمهتلاتايلآوأ،راكتحإلاوةرداصملا
ناسنإلاةياهن

تالآملاوةيثراكلاتاياهنلاهذهعقوىلع،ناسنإلاب،مويلادعبةقثال
.تايرحلاوقوقحلاةامحو،تاسدقملاوتايوهلاسارحبناجنم،ةيربربلا

،هتاميوهتوهتهلآب،يلاثملاويناحورلاناسنإلاةياهن،كلذب،دهشنانلعل
ضرألاىلعةصاخ،رامدلاوتوملاةعانصاهبتكتامك،هماهوأوهتاريظنتب
،ةضيرعلالامآلاوةليبنلاتاراعشلانمدوقعلبق،روصتيناكنمف.ةيبرعلا
مهتابسيفىقرغلائجافتيتلاةيجمهلاهذهيهةليصحلانوكتنأ
!؟يناسنإلا

دقنلاةحرشمىلعناسنإلاموهفمعضوليهةيولوألانأينعيامم
وأاهباحصألهجىلعالإدهشتالةيوابوطتاءاعداريغنم،ليلحتلاو
اموهنوكيدق،هنععفادنوأهنأشنميلُعنوأهببلاطنامف.مهفيز
.)1(هتبراحميعدنوهنمىشخنامعنصي

ةمزألاةهجاوميفزجعلااذهلكطسو،هسفنضرفييذلالاؤسلاو
:وهةدعاصتملا

يهةلأسملانإ؟ةاواسملاوةلادعلاوةقيقحلاًالعفبحيناسنإلاله
انفيزفشكوةيناسنإلاانتيسجرنرسكانئشاذإ،ريثكبرطخأودقعأ
.يدوجولا

هلوقيوأهفرعيامطقفسيلناسنإلاف.ةحيضفلاوةقرافملايهكلتو
هبجحياموأ،هتغلوهسفننمهلهجيام:رخآلاهجولاكانه.هديريوأ
يصعتسياموأ،عزاونلاولويملانمهيفخياموأ،قئاقحلاوعئاقولانم
.رهاوظلاوثداوحلانمهمهفهيلع

هعنصربعاهيلعرتستيوهاميف،ةقيقحللهّبحءرملارهظيدق
.هتبرجتيفطرخنيوهاميف،ةبرجتلاىلعىلاعتيهنأيعديدقو.هتقيقحل
يف،لبقتسملاقافآفرشتسيوأعقاولانيناوقىلعضبقيهنأمهوتيدقو
يتلاهليعافمبهادعتي،لاوقأنمهقلطيوأثادحأنمهعنصيامنأنيح
.ةرطيسلاةرئادنعجرخت

هكرحيامنأنيحيف،رخآلاعمةاواسملابهناميإءرملانلعيدقكلذك
الهنأنيحيف،ةيرحللًاقشعيعديدقو.هاوسنعزيمتلاوةدارفلاوه
،رشبلانيبةخخفملاتاقالعلادهشتامك،هيعديامكاهتناىوسنسحي
قوقحلجأنمرهاظتيدقو.ءاصقالاوأدابعتسالاوأءاوقتسالاةدارإب
نودامىلإهبعجرييذلايشحولاهكولسنعلفاغوهاميف،ناسنإلا



.ناويحلا
عمىواستينأءرملاىلعليحتسملانملعجتيتلا،ةيعضولاهذه

الامردقبهيفركفيالامبأجافيركفملانأفيكرسفتيتلايه،هسفن
امردقبهديريامفالخىلإلصيلعافلانأفيكوأ،هلوقياممهفي
هدصحنامرسفننأنسحنالكلذريغنم،ههركيوأهّرضياملعفي
.شحوتلاونونجلاوثبعلانم

،هتبراحمىعدنوهدعبتسناميفرظنلاةداعإىلإوعدييذلارمألا
،انتاغل،انساوحوانداسجأيهيتلادوجولاتايطعموةايحلاعئاقونم
...،انهلأتوانثبع،انتايرصنعوانتايبصع،انداقحأوانعامطأ،انتامالعو

دعب،مهولاىلإبرقأتابعقاوللتباثساسأنعثحبلانأامكو
.هتيبابضوهتيلويسوهعراستطرفنمًايعقاوالادغقئافعقاويفطارخنالا
برضيفسلفلاىوتسملاىلعوهةتباثةيناسنإميقنعثيدحلانإفكلذك
ىلإةمئادلاةجاحلاينعيامم.ةجاذسوأةلاهجثيدحوأمهولانم
نيوانعلاوأميقلاوئدابملانمهيلعريسنوأهبنمؤناميفرظنلاةداعإ
وأهسبحوهتبكنكميالاملكيأ،هدعبتسنامبفرتعنثيحب،ميهافملاو
دعاوقلانمض،ةديرفلاوةشاعملابراجتلاوةيحلاةقاطلانم،هطبضوهرصح
.عئارشلاوةمظنألاوأبلاوقلاو

يكلغاصتميقيه،ةوخألاوةاواسملاوةلادعلاوةيرحلافىنعملااذهب
يهامردقب،عقيامبانتفرعمةقيقحلاتسيل،اذكهو.رارمتسابكهتنت
ةغلوىنعملاةيفارغجريغتتهبامو،عقوتمريغوهامقلخىلعانتردق
ردقب،تباثأدبموألوألصأعمانتاهاممتسيلةيوهلانأًامامت،مهفلا

دهشملاةطيرخريغنيكلهيلعنحنامعلوحتننأىلعانتردقيهام
.ةوقلاتاقالعو

لمع،هكارحوهعمتجملاوهرتوتوهركفلاماداممئادلمعاذهو
زواجتوطورشلاقرخوأ،زجاوحلارسكوبلاوقلاكيكفتربعققحتي
غيصءانبوأتايجيتارتساوىؤرحارتجال،ةيزمرلاوةيعيبطلا،دودحلا

ىوقلاعمجحيتتثيحبً،ابكارتوًاديقعتوأًاعاستاوةنورمرثكأ،تالداعمو
،لئاسولاوتاودألابيكرتوأ،ضراعتملاوفلتخملانيبفيلأتلاوأ،رصانعلاو
رثكأو،ةفلكوًافنعلقأةروصب،رشبلانيبتاقالعلاةرادإحيتياملكيأ
ملاعلاىوتسمىلعوأةلودونطوىوتسمىلعءاوسً،انزاوتوةملاسم
.ةركلاو

انتيناسنإاهبانعنصيتلاتاهادبلابرظنلاةداعإيضتقياذهو



انملاععنصنوانتايحىلعلغتشنيكل،ةلوطبلاوةمظعلاوةسادقلاتادرفمك
ةكبشلاوأةئيبلاوطسولاوأةحاسلاوةحاسملاوأةكارشلاوةلوادملاتادرفمب
طامنألناكمإلاحتفتيتلاميهافملانماهاوسو،لاجملاوءاضفلاوأةيلآلاو
امردقبيويند،عقاولاورخآلاوتاذلابفلتخميعوليكشتوةرياغمدوجو
هتاليكشتوهملاعلاثيحكلذو،يلوادتوهامردقبيقفأو،يلبقتسموه
.هتالوحتوهتاراسموأهتايلآوهتاءارجإوأهقئالعوهتاكبشوأهتينبأو
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